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سازي هاي اصلي، كارآمد و تأثيرگذار در برنامهوگو يكي از فرمتگفت

اين فرمت، . سازي دارداي ديرپا در عرصة برنامهه سابقه كراديويي است

. سازي بوده استهاي برنامهترين و تأثيرگذارترين گونههمواره از پرمخاطب

وگوگفتها تأسيس راديويي با نام گواه تازه در اثربخشي اين قبيل برنامه

است كه ويژة اين فرمت راديويي طراحي شده و در اندك مدتي توانسته 

. وپا كنداي براي خود جايگاهي دستهر رسانهاست در سپ

اي به اين فرمت هاي آغازين حياتش رويكرد ويژهنيز در سالراديو جوان 

هاست  كه با اي از اين گونه برنامه نمونهبه همين سادگي. سازي داشتبرنامه

هاي عالمانه و متعهدانه دانشمندان هدف بزرگداشت و پاسداشت كوشش

توجه اصلي اين برنامه معطوف به دانشمندان و . ده بودايراني طراحي ش

برجستگان حوزة علوم انساني و هنر بود و در همين راستا بسياري از 

دانشمندان ايراني دعوت اين برنامه را لبيك گفتند و با حضور مؤثر و 

. آفرين خويش به رونق اين برنامه افزودندشوق

بود كه در فضايي صميمانه به اي  دقيقه60اي برنامهبه همين سادگي 

پرداخت و از هاي مختلف علوم انساني ميوگو با بزرگان حوزهگفت

ها را به مخاطبان عرضه هزارتوي تاريخ و فرهنگ ايراني رازها و شگفتي



      به همين سادگي ب

آاليشي در ارتباط كالمي با ميهمانان كه هر يك در سادگي و بي. داشتمي

دند فضايي دلنشين و شنيدني حوزه تخصص خويش از سرآمدان و بزرگان بو

هاي كرد و از سرچشمهبراي مخاطب گريزپا و جوان اين برنامه فراهم مي

وي ايراني به شنوندگان تشنه، شرابي گوارا و بهشتي ندانش و حكمت مع

 ميهماني به همين سادگي. كردناشدني مهيا مينوشانيد و لذتي وصفمي

گون س ناب كلمات گونهمندي بود كه بر خوان آن طعامي از جنشكوه

.نشانيده بودند

بر ايجاد شوق در شنوندگان، امه عالوهنتكلف اين برطراحي ساده و بي

آورد تا ايشان با سعي تمام، دانش خويش را بر ميهمانان را نيز بر سر ذوق مي

. شنوندة تشنة معرفت عرضه دارند

 بود تا  فراهم آوردهاندازي چشمبه همين سادگيرود زالل و جاري 

اي هنر و فرهنگ شنوندگان برنامه گوش و چشم جانشان را به فطرت آبگينه

خطاطان و نغمة ساز ايراني بسپرند و از پيچاپيچ نقوش اسليمي و كرشمة قلم

ها بچينند و استادان موسيقي و جادوي سينما و شكوه معماري ايراني خوشه

. ها ببرندبهره

- به فرهنگ شكوهمند ايرانيبه دليل توجه خاصبه همين سادگي 

. اسالمي بارها تحسين مسئوالن، فرهيختگان و شنوندگان را برانگيخت

رضا هاي جدي و تأثيرگذار اين برنامه موجب شد تا آقاي دكتر عليبحث

كردن آن را به بنده بنمايند  پيشنهاد مكتوب– مدير وقت شبكه جوان –نوري 

ن اين برنامه را به فرجام رسانيدم و درنگ با همراهي همكاراو بنده نيز بي

تا چه . محصول آن برنامه، اين مجموعه شد كه اكنون پيش روي شماست

. قبول افتد و چه در نظر آيد

 حاصل همت دوستان فرهيخته و فرهنگمداري به همين سادگيو اما 

لحظة اين كار گرانسنگ فرهنگي با دم گرم خويش مشوق و است كه در لحظه



جمقدمه       

: ناشناسي است اگر يادي از اين عزيزان نرودحق. حقير بودندرسان ياري

المرضا عزتي كه درزي، رضا خوشدل، سپهر صمديان و غآقايان يداهللا گو

سازي دار بودند و همكاران ديگرم كه زحمت پيادهسردبيري برنامه را عهده

آقايان صمد عزتي، عبدالحسين كرمي، محمد : نوارها  را به دوش كشيدند

پور و زينب  طاهره رمضانعليهاش، مهدي شاهرضايي و خانمبخشاي

صالحپور؛ همچنين همكار و همراه عزيزم تراب زماني كه با دقت و وسواس 

به  همه اين عزيزان درود . دار بودندهميشگي ويرايش اولية كار را عهده

.كنمفرستم و برايشان سالمتي و موفقيت آرزو ميمي

رضا نوري، دكتر ست از آقايان دكتر عليدر پايان گفتار شايسته ا

آبادي و دكتر عبدالحسين كالنتري محمدرضا جوادي يگانه، دكتر شهرام گيل

هم سپاسگزاري كنم كه اگر همت اين عزيزان نبود، اين حركت فرهنگي در 

!برايشان آرزوي سالمتي دارم. ماندهاي راه متوقف مينيمه

دهاي من توان بخشيدليمرا به ساده

م آفرين دارمـام و چشا نمودهـخط

نوراهللا مرادي

1385تابستان 



���	�
 �� 

دميرچيدكتر عالءالدين آذري 

تنكابن،1313متولد 

 تهران و سيستان و بلوچستانهاياستاد تاريخ دانشگاه

 سيري در تاريخ فرهنگ ايران، روابط  تاريخي ورامين،فيايا جغر:آثار

ي بر ساختار اجتماعي و فرهنگي ايران قبل از اسالم، اه، مقدمايران و چين

 مجموعه مقاالت تاريخي، جغرافياي انساني ،تاريخ اروپا در قرون وسطي

.در مجالت معتبر داخلي و خارجيشده چاپ و تعداد زيادي مقاله ،ايران



3وگو با دكتر عالءالدين آذري دميرچي    گفت

؟ي دارداهچه فايدتاريخ ●

يعني تجربيات پيران را ؛ كندميند كه تاريخ جوانان را پير اهاز قديم گفت�

د، خورميخواند فريب نمي تاريخ كهكسي .نمايدميبه جوانان منتقل 

 بكند چه وقايعي بينيپيشتواند تا حدودي ميكه طوريبهشود،مينگر آينده

 آگاهي و اطالع ؛بزرگ تاريخ همين استيك فايده. در شرف تكوين است

ع و احوال و شرايطي كه در جهان جامع از محيط زندگاني خودش و اوضا

طوريكند، ميعرضه ميد آه بنابراين تاريخ آگاهي و بيناييب.حكمفرماست

البته . كه با دقت و انديشه خودش كارهايي را به ثمر برساند و فريب نخورد

تواند از سرگذشت افرادي ميآموز است و انسان ي معتقدند تاريخ عبرتاهعد

،هايي داشتند و كارهايي انجام دادندكردند و فعاليتمير اين دنيا زندگي دكه 

 بتواند راه درست را از راه دم واقعاًآه شود كميدرس بگيرد و آن درس سبب 

. اين دنياي فاني را به پايان برساند،غلط تشخيص بدهد و به خوبي و خوشي

.ستاهاين نظر شخص بند

 اين .يداهحمت كشيدكه شما هم بسيار در آن ز وجود دارد هيك رشت●

 رشته جغرافياي ؛دهدميرشته در واقع تاريخ و جغرافيا را به هم پيوند 

 از  و توضيح بفرمائيد كه حدود و مرزهاي اين رشته كدام است.تاريخي

كند؟ميچه چيز صحبت 

 ولي استادي بود .جغرافياي تاريخي مقاالت زيادي دارم دربارهبندهالبته �

 كه ند بودمعتقد ايشان .كردمي را چاپ اريخيهاي تبررسيكه مجله 

صورت ه اغلب ب،مروزاهجغرافياي تاريخي در حقيقت اين چيزي نيست ك

 جغرافياي تاريخي در حقيقت .دهندمينويسند يا انتشار ميكتاب يا مقاله 

 از نظر محيط جغرافيايي، -  مربوط به دوران گذشتهيهمان جغرافيا

اينها را بايد .  است- ها و شرايط آب و هواييبركهها، ها، درياچهرودخانه
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 شكل دكردنميكه در آن دوره زندگي ميمرد اينكه مورد بررسي قرار دهند و

 بنابراين . است بوده و نگرش آنها چگونهحكومتشان به چه صورت بوده

وان  تحت عن،اش باشدميمروزه ما داريم اگر كهنه و قدياههمين جغرافيا ك

جغرافياي تاريخي، تاريخ محلي نيست بلكه چيزي . تاريخي استجغرافياي 

 بستر مثالً.هاي دور يا نه چندان دوراست مربوط به خود جغرافيا در گذشته

 معروف » خزردرياي«ها عوض شده يا همين درياي مازندران كه به رودخانه

ر  بستمثالًيا . مربوط به جغرافياي تاريخي استاشروي پسروي و پيش،است

رود در اصفهان چه تغيير بستري داده،  زاينده.شودميها عوض رودخانه

كردند، نوع ميكه در اطرافش زندگي ميرود، مردشدن زايندهخشك

ينها در قلمرو جغرافياي تاريخي اه هم... و شانشان، نوع حكومتمعيشت

 آن .بكنيمبنابراين ما نبايد تاريخ محلي را با جغرافياي تاريخي اشتباه .است

. در ذهن ما باشدبايد حتماً ديدگاه 

گوئيم جغرافياي تاريخي مي كجا را  وگوئيم تاريخميحاال ما كجا را ●

د؟نگنجميينها در خود تاريخ اه همآيا؟يا جغرافياي انساني

جغرافيا و .دن و همه با هم ارتباط دارندا قلمرو علوم انسانيدرينها اهالبت�

 بيشتر اينها از دل .نداهز يك خانواداههم،شناسي جامعهاسي وشن مردمتاريخ،

هاي مستقلي شدند و دانشكدهبراي خودشان رشته،يرون آمدندتاريخ ب

تاريخ و جغرافيا تفكيك، سابق بر اين. جديدي براي خودشان باز كردند

 ليسانس تاريخ و جغرافيا، حتي خود بنده و بعضي ديگر از استادان.ندشدمين

 يا در گذشته كساني مثل هرودت، پلوتارك،. بعد دكتري گرفتيم،داشتيم

جغرافيا قلم در زمينة  تاريخ و هم  در زمينةبودند كه هم، گزنفون و استرابون

كه از هم  و در روزگار ماست ه در واقع تاريخ و جغرافيا يكي بود.زدند

نها را از هم آم توانيمي به حدي است كه ما نشانپيوستگي. اندتفكيك شده
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در اين  تاريخي بحث كنيم و موضوعيخواهيم دربارة ميما وقتي . جدا كنيم

در چه كه ش را در نظر بگيريم ايي اول بايد محيط جغرافيا،نظر بدهيمباره 

. ستاهمحيطي بود

 محيط جغرافيايي -ولاه در مقدم مخصوصاً-العبرابن خلدون در كتاب 

 تاريخشان گويد كه مثالًميكند و ميبايع آدميان بررسي بر ط را آنتأثيرو بعد 

كه در مناطق آب و هوايي معتدل و يچرا آنهاي.وضعيتي دارندچيست و چه 

. و صدا هستندسر آرام و بيكنند،ميزندگي ماليم 

،جغرافيا بستر تاريخ است. بنابراين جغرافيا و تاريخ با هم ارتباط دارند

 حيات بهدميان بتوانند در آنجا  آهباشد كوجود داشته يعني چنين بستري بايد

.دهندادامه  سياسي و اقتصادي خودشان اجتماعي،

را  حدود آن.كندميچه موضوعي صحبت دربارهجغرافياي انساني ●

؟مشخص كنيد

در روزگار ما هر مطلبي كه در ارتباط با آدميان است نه محيط صرف �

، سياسي، حاال فعاليت اقتصادي. ساني استانجغرافيايي، مربوط به جغرافياي 

 در قلمرو جغرافياي ،اجتماعي و هر نوع فعاليتي در آن منطقه جغرافيايي

نيز، آمار جمعيت و همچنين آب و هوا بر آدميانو محيط تأثير.انساني است

.در قلمرو جغرافياي انساني است

 قوم چطور شد يك. شما تحقيقات مفصلي درباره دوره مغول داشتيد●

براي خود  توانستند ،ي هم نداشتنداه سابقه تمدن برجست كهبيابانگرد

 هند  وتمام خاورميانه، چين، عربستانندازهاهبباً يتقروسيع يقلمرو

ين قوم توانست قلمرو قدرت خودش اهتفاقي افتاد كاه چ؟درست كنند

د و نكردن مقاومت هاصاحبان آن سرزمين چرا ؟هدرا اين طور گسترش د

؟داگر هم كردند چرا موفق نبودن
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ترين امپراطوري دنيا را تشكيل  توفيق پيدا كردند بزرگهامغولشايد �

 ديگرش به سرزمين باستاني اروپاي شرقي و طرفهيك طرفش بدهند كه 

ه كه بعد ب- تمام اين قلمرو وسيع در اختيار تموچين .شدميچين، محدود 

.قرار گرفتد او و اوال-نام چنگيزخان معروف شد

اين رويداد،  البته.تشكيل دادميپراطوري عظي چنين امواقعاًتموچين اوالد 

زده نيان و هم مسلمانان وحشت ايراهم.  بوددر تاريخ جهانميشوپديده

 در  ولنهرءا در ماورا مخصوصاً-نداختنداه چنان جناياتي به راهامغول.شدند

 از نوابغ خود چنگيزخانگويند مي.خ است ننگ تاري كه واقعاً- خراسان بزرگ

ايرحمانه بيهايآن همه كشتار! ، ولي واقعاً به چه قيمتيجهان استمينظا

يد اين است كه مغوالن چه جنايتكاران ؤ مخوانيم واقعاًميكه ما در تاريخ 

هخود چنگيز در نطقي كه در بخارا انجام داد در باالي منبري ك. بزرگي بودند

ز من اطاعت اه كساني ك.من آمدم تنبيه كنم«:گفتشناخت، ن را نميآصالًا

نشان  فرمان ببرند، در امانند ولي كساني كه كمترين مقاومتي از خود وبكنند

هاما شقاوتوقتي  كه است اين ».ترين مجازات را خواهند ديد بزرگ،بدهند

چنين مثل نيم كه هرگز بيمي واقعاً،كنيممي جنايات آنها را در تاريخ مطالعه و

 آن هم در دوره،ي در دنيا به وجود نيامد مگر در قبل از اسالماهپديد

چنگيز و (اين امپراطوري . سفيد كردهم  ولي چنگيز روي آنها را .آشوريان

رعب و وحشتي در دل مردم ايجاد عام مردم شهرها، چنانبا قتل) قواي او

 ترس زاه هم،رسيدميهرهاي ديگر به ش حمله آنهاوقتي خبركه ،ودبكرده 

.آوردندميسر تعظيم فرود 

. قسمت اعظم اروپا را گرفتندند و  جلو آمدقدمقدم به مين كارهاها با هآن

 هيچ مقاومتي در . چه بسا تمام اروپا را گرفته بودند،مردمي فرزند چنگيز ناگر

 اگر  وته بودند از لهستان هم گذشكه پيش رفته بودند آنقدر. نبودشانبرابر

 كرده اروپا را گرفته و نابودگشت همهميمرد و قواي مغول برنمي ن»اكتاي«
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 وكه ما ديديم، آن صدماتي كه جهان اسالم ديداين لطمهآاين است . بودند

ها تعريف ن داستاهاگري مغول از وحشي،وجوداين ولي با . اروپائيان نديدند

الدين خوارزمشاه بود كه  سلطان جالل،ورد با چنگيزخاناتنها هم. كردند

دست هنها پيشرفت كردند و اين قلمرو عظيم را بآ.ها مقاومت كردسال

اين نيز ها بعد از مرگ چنگيز مدتكه حتي بينيم مي ولي ما در تاريخ ،آوردند

.قلمرو باقي ماند

.هاي ديگر مستحيل شدندها و فرهنگ خيلي زود در تمدنهامغولولي ●

؟ن اتفاق افتادچرا اي

 اعراب مسلمان، تمدن داشتند و از  حال آنكه.مغول تمدن نداشت�

را تشكيل مي اخذ كردند و تمدن بزرگ اسالچيزهاييهاي ديگر هم تمدن

هاي ديگر در تمدنبنابراين ،ها چيزي نداشتندمغولكنم تأكيد مي.دادند

. ندمستحيل شد

ابقه سبه خود بگيرند و ها رنگ ايراني البته ما باعث شديم مغول●

 هندوستانهها ب وقتي مغول مثالً.تاريخي خودشان را فراموش كنند

ا يعني فرهنگ م. كردنداعالم شان ميبان رس زبان فارسي را، ز،رسيدند

نها نداشتند تحميل كرد و آنها رنگ ايراني به  آهخودش را به فرهنگي ك

تر از كاري سنگينحتي  شايد اين هم يك جور انتقام بود،.خود گرفتند

؟ شما چه نظري داريد.كشيدن مغولستانآتشبه

كه به يي ولي آنها،فرمائيد من قبول دارمميين مطلبي كه شما اهالبت�

 آنها از اوالد تيمور بودند و سلسله،هندوستان رفتند مغول واقعي نبودند

 اصالً.گويند مينها مغول كبيرآ بهغلطبه تشكيل دادند كه گوركانان هند را 

، مغول نبوداو .]باشد[غول مز اوالد چنگيز باشد و اهكرد كميتيمور آرزو 

، از پادشاهان معروفند كه اورنگ زيب وشاه، جهانگير اكبر بابر، مثالً.ترك بود
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نها مغول و مغول كبير  آهبه غلط در اروپا بكه از دودمان تيمور بودند 

.گويندمي

راب كردند، زبان ما را آلوده كردند و كلي لغت به خرا ما نژادها مغول

ها پيشرفت خاورميانه و آسياي غربي را كامالًمغول.زبان ما تحميل كردند

نها زماني آ. روپا بيدار شده بوداه و اين درست زماني بود ك،ساختندمتوقف 

اروپا بعد از . ان بودهاي صليبي در شرف پايدند كه جنگبر ما مسلط ش

مغول هيچ سودي  به نظر من حمله.اي صليبي به سوي رنسانس رفتهجنگ

.براي تمدن و فرهنگ ما نداشت

 بلكه ،خواستم بگويم سودي داشتهمي من هم ن.من هم با شما موافقم●

خواهم بگويم فرهنگ ايراني وقتي كه ديد وضعيت اينطور است وارد مي

اشنگ پرسابقهفرهنگ مغول را با فرهعمل شد و توانست اين حكام بي

تش آهها پايتخت مغول را ب همانطور كه چيني.خود دربياوردتحت سيطره

.طور ديگري عمل كرديمفقط ما كشيدند، 

ج زبان فارسي ها مرو براي اينكه مغول،درست استكامالً فرمايش شما �

ن روابط ايران با واتيكاره دربا،دكتري در دورهماهنامپايان كه خود بنده. بودند

از دربار مغول براي كه ها بعضي نامه.  را در رم پيدا كردم اسنادي و رفتمبود،

فرمايش امر  و اين ،به زبان فارسي بودفرستاده بودند پاپ و شاهان اروپايي 

هم نوشتار آن دوره .حيا شداهند كه زبان فارسي دوباركميييد أ تكامالًرا شما 

. فارسي برگشتبه زبان،غلب به زبان عربي بوداهك

خواستم بگويممي.  داريدروابط ايران و چينشما كتابي درباره●

طالعات ناقص من اجازه اه تا آنجا ك؟ها چطور بودمناسبات ما با چيني

، در طول تاريخ بودميها روابط فرهنگي و سال روابط ما با چيني،دهدمي
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ع شرق دنيا را واق در ؛كردمييشم كه ما را به هم وصل ابر جادهمخصوصاً

.اين روابط صحبت بفرمائيد درباره.ساختميصل متبه غرب 

.ها پيش كتابي منتشر كردم بنده سال،البته در مورد روابط ايران و چين�

در چند كلمه آن را توانيم ميما ن. ما با چين بسيار طوالني استروابط تاريخ 

 يك . اين عنوان نبودابريشم كه در گذشته تحتحاال اين جاده. بيان كنيم

در حال  (آمدميگتان، پايتخت سلسله»ناچنگ«ز شهر اهكارواني بود كجاده

ي از تمام مناطق اه جاد.) معروف است» سيان فونسي«نام ه آن شهر بحاضر، 

از و  آسياي ميانه، از مناطق كوهستاني خشك و برهوت، آسياي مركزي،

آمد مي از آنجا .د به ماوراءالنهرآمميو گذشت ميشهرهاي كوچك و بزرگ

رساند و به مييران اه و خودش را بهاي متعددي داشتشاخه.به خراسان

هم از آنجا . رفت مياز آنجا به آذربايجان و و از ري به همدانرسيدميري 

جاهاي مختلفي از به هر حال . شدميروپا وصل ا و به سوي آسياي صغير

ما هم آن .  ابريشم بود،شدميااليي هم كه مبادله ترين كمهم. دكرعبور مي

 ما حق ،آمدمي وقتي كاال از چين به قيمت ارزان .تجارت بوديمموقع واسطه

. قيمت چندين برابر،فرستاديم به جاهاي ديگرميگرفتيم و بعد ميترانزيت 

واسطه ين ابريشم بياه روم هميشه درصدد بودند كمپراطوراناهاين است ك

دانيم آيا در زمان ساساني هم اين جاده را مي حاال ما ن. دستشان برسدبه

 به هر حال اين راه كارواني شرق به غرب،.گفتند يا چيز ديگرميبريشم اهجاد

 را هها اين جادست و مغولاهسيا گرفته تا اروپا وجود داشت آهالياز منتهي

 اين مسير را طي ،به سهولتبازرگانان كه يطوربه،حفظ كرده بودند

 چون ؛رساندندميشدند و كاالي خودشان را به فروش ميكردند و رد مي

.در نزد مغوالن بسيار محترم بودندبازرگانان 

هزمان مهرداد دوم پادشااز ها خوانيم ارتباط ما با چينيميما در تاريخ 

آن موقع از چين سفيري .  بسيار معروف بود،مهرداد دوم. شكاني استا
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آيند و ميفرستادگان او تنها شود و مي البته خودش وارد خاك ايران ن.آيدمي

ميها تماها برخالف هنديچيني. بندندميقرارداد تجاري ترانزيتي با ايران 

نوشتند و ميهاي خودشان در سالنامهشدهمينجام اهكرا وقايع و چيزهايي 

 بسيار ارزشمند العه تاريخ چينها براي مطاين سالنامهاكنون . كردندميضبط 

.است

ترين ملت جهان  برگزيدهترين، بهترين وا خودشان را برجستههچيني

 يعني اين .كردندميحقارت نگاه هاي اطراف به ديدهدانستند و به ملتمي

ولي ما درباره روابطي كه داشتيم . وجود داشتها بيني در بين چينيخودبزرگ

با آنها ميهاي اسالدورهو  ساساني ،اشكانيدورهر د با اينكه .سند نداريم

. ها دارندداريم ولي چيني، در اين باره اسناد كمي رابطه داشتيم

عد ها داريم و هرگز هم به علت ببنابراين ما روابط بسيار كهني با چيني

.يماهها نداشت دشمني با چيني،مسافت

كيانگ گسترش دادند  سين ايالت، مخصوصاً اسالم را در چين،هاايراني●

ه دوردرباره. را به فارسي آموختندميعارف اسالي از مراها بسيو چيني

؟در چين بفرمائيدميسالا

 اسالم به چين مطالب ضد و نقيـضي         آئينچگونگي ورود   البته ما درباره  �

يرانيان اهكدر اين    ولي   ،توانيم تاريخ مشخصي را بگوئيم    مي ن  دقيقاً .خوانيممي

 بيـشتر  .ي نيست و بسياري از مساجدشان هم معلـوم اسـت   شك،داشتندقشين

 در زمان سلـسله     مخصوصاً  و كردندميرفتند تجارت   مي،ها تاجر بودند  ايراني

 زبان فارسي و آيـين مـسلماني را رونـق           ،تانگ و بعد در زمان سلسله سونگ      

يادي از مردم   كردن گروه ز  نقش ايرانيان در مسلمان   اين است كه درباره   .دادند

.رد كنيمآن را  وجود ندارد كه ما بتوانيم ي چيز،چين
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 شما .دوره بيشتر اطالعات داريمآن ساساني و هنر  دورهازاما ●

خواهيم بيشتر مييد،اهساساني انجام دادموسيقي در دورهتحقيقاتي درباره

.هاي شما در اين تحقيقات بدانيميافتهدرباره

 راجع به موسيقي هم ،ماهريخ ساساني درس داد تاهاسالچون بنده �

اما ما استاداني در اين مملكت داريم كه در اين زمينه تبحر . اطالعاتي دارم

زمينه صفهان آقاي دكتر ساسان سپنتا در اين اه در دانشگامثالً. زيادي دارند

كنوني و موسيقي  راجع به موسيقي كهن ايران .يك استاد به تمام معني است

كنم كه موسيقي ميين را عرض همفقط من . داردفراوانيان اطالعات اير

آن موقع نت و اينها نبود كه ما .بودمي يك موسيقي علساساني واقعاًدوره

گوئيم براي هر روز يك مي ولي وقتي ،آنها صحبت بكنيمبخواهيم درباره

 از يكهراگر به  آهنگ خسرواني، هفت يا فرض بفرمائيد ،لحن يك ياآهنگ

ه ديگر و با سال ديگر تفاوت  با ما، با روز ديگربينيم كه، ميكنيمنگاه اينها

- ساساني  و اين دليل بر اين است كه تبحر موسيقيدانان دورهدارد،

ها  با اينكه بعضي.ستاه چقدر باال بود-خسروپرويز دورهمخصوصاً

 و  شكشانبودنيرانيادر دند ولي يراني نبوا،اين موسيقيداناناغلب گويند مي

تأثيرو عرب ميساساني در موسيقي اسالموسيقي دوره.  وجود ندارديترديد

»رامتين«، »نكيسا«ز طريق اههاي ايراني آن دورند آهنگاهگذاشت و حتي گفت

.سپانيا رفتاه ب»باربد«مخصوصاًو 

 و اعتقاد كنندمياذعان مي مورخان اسال؛اين چيزي نيست كه بنده بگويم

تا ميش بر موسيقي اسالتأثير عميق و ژرف بوده و ،ين موسيقياهدارند ك

ناي، چنگ، بربط، : از جمله سازهاي مختلفي هاموسيقيدان. ستاهچه حد بود

 شما مثالً صداي خوشي هم برخوردار بودند؛ زداشتند و همچنين ا... رباب و 

العاده  و اين اسب را فوق،بديزنام شه دانيد كه خسروپرويز اسبي داشت بمي

حكم دوست داشت و گفته بود هر كس خبر مرگ شبديز را بدهد مثل اينكه 
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 روزي ميرآخور وارد اصطبل شد و ديد .ستاهصادر كردرا قتل خودش 

ين خبر را به خسروپرويز اه گفت كبه يكي از بزرگان دربار. ردهديز مشب

،ين خبر را برسانيماهكار كنيم كچه : گفت.كنمميت نئ جر: گفت.برساند

.  باربد است،تواند اين خبر را به خسروپرويز برساندمي تنها كسي كه :گفتند

.خسرو اجرا كردانگيز در حضور  با آوازي حزنساخت و آن راباربد آهنگي 

 خود :باربد گفت.  بدبخت شبديز مرد: گفت، را شنيدخسرو تا اين آواز

.ها رهايي يافتندترتيب از آن مجازاتبدين. الم كردندين خبر را اعاهشاهنشا

هتا چه حد بودكه  موسيقي را عرض كنم تأثيرخواهم ميدر اينجا من 

از طبقات اشراف و بزرگان آن جامعه به شمار را حتي موسيقيدانان . ستا

 بهرام پنجم و  دوره چه در، ساسانيبحث راجع به موسيقي دوره. نددآورمي

. است خسروپرويز بسيار گستردهورهچه در د

 آثاري مانده يا فقط ،كنندميز آن ياد اههايي كها و لحناز اين گوشه●

؟ستاباقي اسمشان 

اثـر  ناخواه در موسيقي ما بـي      ولي خواه  ،طالعي ندارم ا، بنده   هدر اين زمين  �

ـ     كه ما خيلي از طورينبوده، همان  كـار  هكلمات پهلـوي را همـين حـاال هـم ب

ا باقي مانـده و  ها هنوز در ذهن مها، آوازها و آهنگ لماناي از آن    خيل. بريممي

ن همه موسـيقي عربـي كـه مـا       شايد اي . آيدميفهميم و خوشمان    ميرا  آنهاما  

ولي اگـر   . طوري هم همين  موسيقي هند . آيد از اين خانواده باشد    ميخوشمان

هدهد كـ  مياين نشان   . كره گوش كنيد چنين احساسي نداريد     شما به موسيقي    

يم و با هم هماهنگي     اهيك خانواد در  ها  يها و هند   ما با عرب   ،ز نظر موسيقي  ا

. فكري داريمو هم

انجام دادهفارابي تحقيقات مفصلي در مورد موسيقي ، ميسالاهدر دور●

 آثار ، آياكنيد هنوز در آن زمانميشما فكر . هاي جالبي هم داردو يافته
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ي باقي مانده بود كه فارابي آن دانش گسترده را دربارهموسيقي ساسان

موسيقي داشت؟

موسيقي جزء .  نام داردموسيقي كبير،فارابي نوشتهبونصر اهكتابي ك�

 بسزايي در تأثيرطور كه عرض كردم موسيقي ايران همان. رياضيات است

هاي فارابي هم به صورت عربي است و خودش  و نوشتهموسيقي عرب دارد

به الدوله همداني بوده و هاي سال در بغداد و موصل پيش سيف سالهم

ين شخص اهي موسيقي قديم ايران در روح مسلماً.ستاهجاهاي مختلف رفت

ثر از يا متأ آهينجا با قاطعيت بگوئيم كتوانيم در امي ولي ما ن، گذاشتهتأثيرهم 

.موسيقي ساساني بوده يا خير

موسيقي ر موسيقي محلي مناطق ايران يا ؟ ددر موسيقي فولكلور چطور●

؟هايي از موسيقي كهن ايراني پيدا كنيم نشانهتوانيمميآيا ما ، ميمقا

هـاي  هـا يـا ترانـه      آهنگ ،ايراندر   مثالً .ايي ببينيم هتوانيم نشانه ميمسلماً�

هـاي جنـوب    هنـگ آ؛   نواحي جنوب ايران تفاوت دارد     با مناطق شمالي  محلي

 از ايـن خـصوصيت   نـاطق شـمالي  مهـاي  ولي آهنـگ  ،ستشاد و پرحرارت ا   

 و محـيط   خورشيدتأثير، گفته»ن خلدون اب«همين حرفي كه    . نيستبرخوردار  

شاط و پايكوبي باعث نهم ي در سياهان آفريقا، در مردم جنوب ايران       جغرافياي

اينهـا كـامالً   . بخـش اسـت    اغلب آرامش  ،هاي شمال را ببينيد   آهنگ. ستاهشد

 ايـن   ،خـب . ستاهها نسل به نسل باقي ماند     و اين آهنگ  گر است   اير يكدي مغ

هـاي سـنتي   هاي فولكلوريك و همـان آهنـگ  در گذشته ايران در همان آهنگ     

.ايران ريشه دارد

ما ... و  گرما و سرما محيط جغرافيايي، آب و هوايي،و به مقتضاي شرايط 

در واقع يك . انديرانياه ولي هم،هايي دارندتفاوتبا هم نواحي بينيم كه مي

ينها ريشه در  ا.شنويمميمتفاوتهاي اند كه در جاهاي مختلف با لهجهلحن
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بسيار دور است كه ز گذشتهاهت گرفتئ نشارد و مسلماًمحيط جغرافيايي د

.ستاههزارسالگويند دهمي

هويت و سابقه فرهنگي بسيار طوالنيملتي هستيم كه ولي به هر حال ما 

 يعني اينكه ،گويند ما در تمدن اسالم اين همه نقش داريممي وقتي .داريم

 تمدن داراي ما ،وقتي اسالم بر ايران حكمفرما شد و ايرانيان مسلمان شدند

.كمك كنيممي و توانستيم به فرهنگ اسال بوديمميعظي

توان با آن ظروف ميي است كه اهانسان از ديرزمان فهميد كه گل ماد●

 بعد .دوازهاي خود را با آن برطرف نمد و بعضي از نيردرست كمختلف 

 سفال شما تحقيقاتي درباره. سفال شكل گرفت كه سابقه طوالني هم دارد

يد كه در واقع يكي اهسلجوقي انجام داد دورهو خصوصاًمياسالدر دوره

هم اين تحقيقات  دربارهلطف كنيد.هاي ايران استترين دورهاز درخشان

؟رمائيدتوضيح بف

ها كرديم كه چشمميي را درست ئ از خاك اشيا،دورما ايرانيان از گذشته�

ز اهك- هاي شوش  خرابهدرما مثالً. بردميشد و لذت مياز ديدن آنها خيره 

شناسان و يكي از جاهايي است كه براي باستاننظر وسعت بسيار عظيم است 

 سلجوقي در دوره. مبه دست آورديزيادي وف سفالي ظر- اهميت دارد 

 در .بينيم كه چقدر ظروف سفالي به شكل گلدان و بشقاب به دست آمدهمي

اين دوره ما در خيلي از شهرهاي ايران مثل كاشان، ري، نيشابور، سمرقند و 

در واقع در آن .نداهنهايت ظريف بوديم كه بياهثار سفالي پيدا كردآهساو

 بر روي سفال نقاشي ،ديدميبيعت ن چيزي را كه در طهمادوره هنرمند 

سلجوقي هنر سفالگري ايران  بنابراين در دوره.تصاوير پرندگانمثل كرد؛مي

در اينجا  هنر چين هم تأثيربينيم كه مي ولي از طرف ديگر،كندميرونق پيدا 

سلجوقي  هم در هنر دوره هنر سفالگري چينتأثيريعني . خوردميبه چشم 
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به . بينيمميسلجوقي را در چين تقابل آثار سفالگري دوره متأثير يا پيداست،

 همين بندر طاهري كه سيراف .ايمبا چين داشته مناسبات تجاري هر حال، ما

در آنجا هم وقتي . فارس بود از بنادر تجاري ايران در كنار خليج،شدميناميده 

وقي سلجبنابراين در دوره. د كردند ظروف چيني زيادي پيدا شكه حفاري

دانيم كه بيشتر آثار مربوط مي ولي ما ن،ستاهسفالگري ايران بسيار متنوع بود

 دليلش هم اين ... آمل يا  كاشان،ساوه، ري، سمرقند،؛ستاهبه كدام منطق

.نداهدست آمده هاي قاچاق بين آثار در حفارياهاست ك

ن معروف شناساايران به بهشت باستاناست كه  اين آثار خاطربهشايد 

پيدا كار افتاد و كلي اشياه شناسي ب يعني هر جا رفتند كلنگ باستان؛ستاهشد

دانيم مي ما ن اين است كه واقعاً.يران دادند و بيشترش را بردنداهبمي ك،كردند

 ولي اينكه مربوط به ،ستاهده متعلق به كدام منطقه دست آماين آثاري كه ب

اين  زيرا هم هنر معماري ايران در ،ريمسلجوقي است كمتر ترديد دادوره

.دوره شكوفا بود و هم هنر سفالگري
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هي لاليت آاهللاحبيب

شيراز، 1313متولد 

ليسانس نقاشي از پاريس،هنرهاي زيبا، فوقليسانس نقاشي از دانشكده

ليسانس تخصصي تزئيني پاريس، فوقليسانس دكوراسيون از هنرهاي فوق

 در معماري داخلي و نقاشي ديواري، دكترا در تاريخ ش هنر، تخصصدان

و عملي، معادل دكترا ميعلميتحقيقي و تطبيقي هنر، دكترا در هنرهاي تجس

در شهرسازي، استاد دانشگاه شاهد و تربيت مدرس، كارشناس هنرهاي 

رالمللي داوران هنري، عضو پيوسته فرهنگستان هنو عضو انجمن بينمياسال

گزيني هنر فرهنگستان هنر، عضو گروه واژهمي عضو كميته تجسو

.فرهنگستان ادب 

هليف كتاب، تدريس در دانشگاه، برپايي بيست نمايشگا تأ:هافعاليت

.نمايشگاه گروهي در داخل و خارج از كشورنفرادي و پنجاه ا

، چهار جلد زير چاپ و )چاپ شده( شش جلد كتاب به فارسي :ليفاتتأ

.چاپست جلد آمادهبي

 معاصر پاريس، سازمان ملل و يهنرها در ايران، موزه:آثار هنري

.يونسكو
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 اما ما ،شناسندمي بيشتر به عنوان نقاش ، شما را،در جامعه ما●

 با توجه به تحصيالت نظري و .هنر با شما صحبت كنيمخواهيم دربارهمي

ران و جهان و خصوصاًكه شما از هنر در ايميتعريف عاتان،دانشگاهي

نقاشي و اصالت آن داريد، چيست؟

تبيين در يك جمله تعريف يا آن را  نيست كه بتوان چيزي هنر موضوع�

 و در تفاوتهاي مدر زمانهاي مختلف  براي اينكه در بين ملت،كرد

 شده، و حتي در فعل و متعددي بيانهاي هاي مختلف تعريففرهنگ

بينيم مي،كنيمميوجود آمده وقتي مقايسه ه نر بانفعاالت كه در طول تاريخ ه

هاي خاصي در ارتباط ها برداشت و انسان مبهم و گنگ استي عمالًاهكه واژ

ن ، اآلبراي مثال.با فرهنگ زمان و پيشرفت انديشه مسلط بر دوران دارند

شود به هر كاري كه حاصل فكر يك انسان ميوقتي كه هنر در غرب مطرح 

گر اين اهك در حالي،گويندمي هنر ،ده وجود نيامده باشاز او بباشد و قبل 

ن  آهتمسخر بكردند با ديدهميتعريف را در اوايل قرن بيستم مطرح 

ن ها اآلبه همين دليل هم اصطالح. كردمي چون معيارها فرق نگريستند،مي

.درنمهنر پستهمچنين داريم و يا امروزي  ما هنر مدرن مثالً. شودميعوض 

 منتقدان ،زدميرن حرف دپس چطور اگر بيست سال پيش كسي از پست م

.كندمي سال به سال تغيير ،زماني يعني اين فاصله!؟كردندميش اهمسخر

، هر چند سال يكبار المللي در اروپابعد از جنگ بينحتي ما شاهديم كه 

 اين گر بخواهيماهك در حالي،شودمي جديد در هنر مطرح يك گرايش

ساس تمدن از اه ك-مسائل را در ايران و چين و هند و كشورهاي آسيايي

بينيم كه كامالًمي، بررسي كنيم-نداهآنجاها بوده و بنيان فرهنگ را آنها گذاشت

 هنر بايد ،ژاپني و هندي،  براي مثال در فرهنگ ايراني، چيني.متفاوت است

رتباط مستقيم با كيهان و الوهيتهنر ا. اثر هنري بايد زيبا باشد. زيبا باشد
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ها يك فضاي بزرگ مطرح است و انسانبنابراين وقتي در نقاشي چيني . دارد

ين معناست كه اهند، در واقع باهو حيوانات در آن بسيار ريز نشان داده شد

. به تصوير بكشد عظمت آفرينش را دادن اين فضا،خواهد با نشانميهنرمند 

 كارشناس هنر محمدحسن زكي،. تر است هم متفاوتدر فرهنگ ايراني باز

ايرانيان در طول ده تا «:نويسدميهايش يكي از كتابمصري در مقدمه

. »نداهسر خم نكردها بت، هيچ وقت جلويهزار سال فرهنگ خودتبيس

 يعني ميترايي، مزدايي و ،كردندمييعني ملتي بودند كه به ماوراء و خدا فكر 

ما . نداهبيت متوسل شدهلاهند و باهند و بعد اسالم آورداهشدي بعد زردشت

خورد و مييوند پ) عج(مام زمان اهداشتيم كه بميمستقيهميشه خط عرفاني 

. نداه همين، بسياري از بزرگان، اسالم آوردخاطربهاين از قديم بوده و 

پسندد ينم ديگر آن تفكر غربي را ،ملتي كه با ذات آفرينش ارتباط دارد

ه  ب.»استهنر ،نسان آفريده و قبل از او كسي آن را نساختهاههر چيزي ك«كه 

ز صفات و اه وجود دارد ك»جميل«ي به نام اهخصوص كه در فرهنگ ما واژ

) ع(و امام صادق) ع(مام علياهآن حديث معروف كه ب.  الهي استءاسما

دهد كه مي نشان » داردخدا زيباست و زيبايي را دوست«: كهنسبت داده شده 

خواست مييكي از دانشجويان . يك مسلمان اهميت داردزيبايي در زندگي 

من سابقه محراب را كه محراب .  بگيرد»محراب«ي با من دربارهاهنامپايان

ين اه من ب. به او گفتمقبل از اسالم وجود داشته و مال مهرپرستان بوده

يشان اه صحبت بكند و آقاي پيرنيا ب»يايرنپ«دانشجو گفتم كه برود با آقاي 

ز آن موقع دوهزارونهصد سال سابقه دارد و محراب اميهنر اسال:فرمودند

و جواب اين بود كه هنر پرسد چرا؟ميدانشجو . كنون در ايران بوده استتا

. »اورارتو«ريشه در فرهنگ ايراني دارد و هنر ايراني ريشه در هنر مياسال

ها، مادها و غربي ايران و بخشي از تركيه پيش از پارسمالاورارتوها در ش

.هاي اين هنر را استوار كردندكردند و آنها بودند كه پايهميها حكومت مانايي



21هيلالاهللا آيتوگو با حبيبگفت

؟وجود داشته استقبل از ورود مسلمانان مي هنر اسال،يعني به نوعي●

اي ه خداجو بود و بسياري از بنيان و خداپرست چون هنر ايران ذاتاًبله،�

ها به كه بعضي» تجريد« يا »آبستراكسيون«هنري كه در اروپا رواج دارد مثل 

تجريد است كه ريشه در ي از اهگوننتزاعاهالبت(،نداه ناميد»نتزاعا«غلط آن را 

هزار سال هنرهاي ايراني پنج. ينها ريشه در هنر ايران دارنداه هم)تصوير دارد

ز درون ذهن، اه كيعني هنرهايي. انديدي تجرقبل از ميالد هنرهاي كامالً

 كه براساس فرمول يا ندهنري نيست. اندت گرفتهئخلقيات و روحيات فرد نش

ن در اروپا آلاهد مثل چيزي كندستورالعمل يك كارشناس يا منتقد انجام بگير

.وجود دارد

 و شيوه جديدي ابداع شود معروف ميپردازنظريهيك بينيم ميا در اروپ

از منتقدان معاصر اكنون در قيد حيات نيست،كه » دالي«،براي مثال. كندمي

 يا »نئورئاليسم« نظريه 1960در سال همچنين فرانسه و از پيشگامان بود و 

 در نئورئاليسم منظور اين بود كه ما بايد به طرف . را مطرح كرد»گراييواقعنو«

ولي واقعيت ه باشد، ها داشتكه ريشه در واقعيتگرايي جديد برويم واقع

 بعضي هنرمندان  مخصوصاً،ي دنبال او را گرفتنداه عد، خب.ملموس نباشد

 مثل بارسالي اسپانيايي ، ناميده شدند»گراكمترين« يا »ماليستميني«جوان كه 

 ملغي شد و »استانليپير«ماليستي نيي بعدش همين نظريه م.آنو امثال 

 را مطرح كردند كه هنر اصالًوضوعم آمريكايي و ديگران اين »برگگرين«

هنر چيزي است كه هنرمند در .  هنر نبايد زيبا باشد.نبايد چيزي را نشان بدهد

؟ محيطي است كه هنرمند هنر ستمحيط هنري چي.كندميمحيط هنري ارائه 

ثارش را در  آه؟ كسي است كستهنرمند كي. گذاردميخودش را در آن 

.لسل باطلگذارد؛ يعني تسميمحيط هنري 

ها هنر معاصر يياروپا.  بعدها از بين رفت»گرين برگ«خب نظريه 

. برگ را كنار گذاشتند و هنر جديدي ايجاد كردندگرين
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چيزي كه شما فرموديد اين است كه هنر ايران اصالت ديني خالصه●

 هنر ايراني هم پسدارد حتي قبل از اسالم، چون انحراف ديني نداشتيم 

 اصالت فرد را بيشتر ،زمين اما در مغرب.ستاهنحطاط نرفتنحراف و ااهب

 براي همين هنرشان مقطعي بود و زماني ،دانستندمياز اصالت خدا و دين 

 همانطور كه خودتان فرموديد .رفتميكرد و زماني هم از بين ميگل 

 حاال .ثر شدهر دنيا مطرح است از هنر ايران متأبسياري از هنرهايي كه د

صالت و پرباربودن هنر اهشود اين است كميمتري كه مطرح ال مهؤس

 چرا كه بعضي، هنر ايراني را تا دوره،ايراني تا كجا ادامه پيدا كرده

.صفويه هنر ايراني نداريمگويند ما بعد از دورهميدانند و ميصفويه 

 در دنياي معاصر به .گويند كه راهي بايد طي بشودميها هم بعضي

طور منفرد در زمينه هويت هنر و ههايي شده و حاال هم بحركتنوعي 

. شودميهايي  حركت،بازپروري آنچه كه داشتيم و فراموش شدهدرباره

؟بينيدميشما اين انفصال را چطور 

 براي اينكه ، مذهبي بوددوم تقريباًجهانيهنر اروپا هم تا جنگ�

 روي ،نر تجريدي اروپاست كه يكي از استادان و پيشگامان ه»كيسكاندين«

هنري كه عاري از مذهب باشد «: گويدمياو . كندميكيد أهاي الهي تانديشه

. آن يعني يك معني عام براي هنر و يك معني خاص براي ».هنر نيست

ها يرانياهها وجود دارد اين است كشكالي كه در فرهنگ ما ايرانيامتأسفانه

ها شاگردي دادند مگر به كساني كه مدتيمآموختند آموزش نميآنچه را كه 

صطالح اه بلكه بندگي يا ب، شاگردي نه به معني شاگردي؛كردندميآنها را 

 اگر . همچنين عادت نداشتند تجربيات خودشان را بنويسند.مريد و مرادي

ها هر چيزي را كه هنر چيزي داشته براي اين است كه غربيغرب در زمينه

ين عادت را اها ولي ما ايراني. حتي براي خودستايي،نداهند نوشتاهداشت
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كه ريشه عربي دارد و يا » كتمان«ي داريم به نام اه واژ،ما در هنر. نداشتيم

. كردندميدر واقع اصول كار را پنهان . شايد فارسي باشد كه وارد عربي شده

ند داشتند كه شاگرد روي دست آنها بلميحتي گاهي اصلي را براي خود نگه 

در غرب اين سنت وجود دارد . ها هم زمان خالقيتشان تمام شدبعضي. نشود

 مثل .كشدمي دست از كار ،زندميگر كسي در جايي باشد و بفهمد درجا اهك

تواند كار ميديگر نبعد احساس كرد كه و  كه يك سال نقاشي كرد »موشا«

.مو را شكست و گذاشت كنار قلم، پسكند

كنند به ميند دوباره شروع اهها كه تمام شدبعضي. نيستدر ايران اينطور 

 ما دو سه نفر ،نگارگرين در زمينهاآل. خواهم اسم ببرممين. تقليد از خودشان

كنند و خالقيتي در مي ولي خودشان را تكرار ،ستادندا در كارشان هداريم ك

خالقند هايي وجود دارند كه آدمكه در نسل جوان، در حالي. كارشان نيست

مكتوب نكردن هم يكي از . بدهدنها نشان آهبراه را تا ولي كسي نيست 

.داليل اين كار است

ند مكتوب اههايي مثل كاندينسكي چيزهايي را كه داشتدر غرب آدم●

كه خيلي چيزهاست كه شايد در هنر ما وجود داشته، اما  در حالي،نداهكرد

ند تا آن را مكتوب اهد نيامدمحمهايي مثل بهزاد و سلطانوقت آدمهيچ

در غرب از اين اصول استفاده كنند و شايد به همين دليل است كه 

كنند ميدرست  و براي خود اصولي نمايندميكنند و آنها را گردآوري مي

آوري نها فقط كتابت و جمعآهك در حالي،نامندميآن ي و خود را بان

. بدانندها بايدرا ايرانيموضوع ند و اين اهكرد

 شروع )نهم هجري(يي در قرن پانزدهم ميالديتجربيات هنرمندان اروپا�

ن  اآل مثالً.در آن موقع در ايران نظريات بسيار نيرومندي وجود داشت. شد

مباني هنر از خط، سطح، حجم و امثال اينها دربارههاچيزهايي كه در دانشگاه
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او. ينها اشاره شدهاهبيم نظاخسرو و شيرين در كتاب شود قبالًميتدريس 

 اولين .آيدميوجود ه ز آن چند خط باهي وجود داشت كاهگويد نقطمي

دومين حركت سطح را . حركتي كه در اين نقطه موجود بود خط را ايجاد كرد

يعني دويست سال پيش از .به وجود آوردو سومين حركت حجم را 

 و خط و سطح و حجم اصول آفرينش جهان را در نقطهميرنسانس، نظا

.دهيمميهاي هنر، آموزش ن هم ما اينها را به عنوان پايهبيند و اآلمي

كه  يكي اين:ها يك يا چند صفت دارندين است كه غربياهمسئل

صولي كه اهاگر بو ديگر اين كه گويند هر چه هست محصول غرب است مي

كه صاحب اصل، ز اينكنند پيش اميسعي يابند، دسترسي ميمال آنها نيست 

.  بگويند مال ماست،داشندرك و كشفش ب

.كردميشانزدهم ميالدي زندگي سدهدر  بهزاد .از بهزاد حرف زديد

در دانشگاه سوربن بود و فوت ميستاد هنر اسالاه ك»الكساندر پاپادوپولو«

انقالبي كه در تمام «:نويسدميشناسي هنر اسالميزيباييكرده، در كتاب 

،تفاق افتاداهدر سده بيستم ميالدي در اروپا و فرانسميئون هنرهاي تجسش

. اين يك اعالم خطر و يك هشدار بود. حادث شددر قرن شانزدهم در ايران 

 ميالدي در ايران شانزدهمفهميد كه در قرن مي،اگر اين اصول را بررسي كنيد

ها از ايران حتي غربي راخواهم بگويم اين اصولمي من ».هايي افتادتفاقاهچ

يكي از اصولي . كردمي زندگي شانزدهمبهزاد در قرن چون ؟چرا. نداهگرفت

 عدم تعادل پايدار يا ناپايداري ،گرفتميكار ههايش ببنديكه بهزاد در تركيب

. از اصول هنر باروك در ايتالياستهفدهم و هجدهممتعادل است كه در قرن 

سازند كه عدم تعادل در آنها ميبندي را طوري براساس اين اصول تركيب

ريزد و غير از آن مي همه چيز را به هم ، در آن ولي هر تغييري،وجود دارد

.راه ديگري وجود ندارد

هاي بهزاد يك قرن پيش از اروپا، اين اتفاق افتاده و بندي در تركيب،خب
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همين اصل  براساس »فرار يوسف از دست زليخا«اكثر كارهاي بهزاد مثل 

 در واقع جنيد .ستاه اين كار را كرد»جنيد«انجام گرفته و پيش از بهزاد هم 

. كه معلم بهزاد بودند هر دو از آموختگان مكتب شيرازند»پير سيد احمد«و 

يعني ما اگر . نداهبه همين دليل بايد بگويم كه خيلي از چيزها را براي ما ننوشت

 تمام .ستاه اين چيزها بودأيران منشاهيم كفهممي،از اصول هنر آگاه باشيم

، دارد، ريشه در هنر بيزانسند كه هنر ايراني يا اسالمياهدعا كرداهكساني ك

هشود و اسمش را بمي كه مسلمان »تيتوس بوركهارت«.دي بيش نيستندمقلّ

هنر ايراني ريشه بيزانسي كند كه ميدهد در آثارش تصريح مي تغيير »براهيما«

. بلكه ريشه در عرفان شيعي دارد،ندارد

محمد سلطان«:گويدمي منتقد بزرگ قرن بيستم انگلستان »هربرت ريد«

».يك عارف، شاعر و موسيقيدان و آثار او موسيقي متجسم است

نظري بكنيم و به خودمان يدگاهمان نسبت به هنر بايد تجديدما در د●

شما چه راهكاري را . كنيمهاي هنري ايران را عيان برگرديم و زيبايي

د و هنرمندان ايراني زير نكنيد تا قوانين هويتي هنر ما مدرن بشوميتوصيه 

هنر خودمان قرار بگيرند؟سايه

 هويت ايراني :كهاين كه گفتيد چند مسئله حساس دارد و آن تياين نكا�

مروز ايران اه و چه كسي بايد اين هويت را در ارتباط با نياز جامعچيست

...  كاسب و بقال و .خواهندميمي نويسنده و شاعر، حا، هنرمند؟نده كندز

!خب. ينها ادامه بدهنداتا  يعني كسي كه بتواند كاري بكند .خواهندميميحا

ن در هنر نسل جوان داريم اين است كه معلوم نيست متولي ي كه ما اآلتشتتّ

.داشته باشدوجود در صورتي كه الزم است اين متولي ،هنر چه كسي است

 كارهايي ...سيس فرهنگستان هنر و هاي گذشته با تأالبته در سال●

. مشخص نيستهاوظيفهصورت گرفته، ولي هنوز 
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اگر از چين صحبت كرديد دليلش اين . من معتقدم بايد نهادي باشد�

دهد ميدهد و اجازه نمي يك سازمان ثابت دارد و خط ،نجا هنر آهاست ك

ي در حد اروپا اهخصوص در ژاپن كه هنر بسيار پيشرفتهب.  برودبيراههبه هنر 

 ژاپني كه مدرن است ولي واقعاًميفهمي،بينيمي وقتي هنرهايش را .دارد

اي  چرا؟ بر،كنندميهاي اروپايي تقليد  نسل جوان ما از كاتالوگاما. است

ي  بعض،خب.  كنكور در رشته هنر داشتيم داوطلب45000مسال اهكاين

آيد و اينها كيفيت ميگيرند و سطح كار پايين ميسسات هزار هزار دانشجو ؤم

.آورندميين يرا پا

 شما از ؟ما باعث اين اختالط فرهنگي نشدهآيا شرايط فرهنگي جامعه●

 آداب  ژاپن كشوري است كه مردمش در زندگي روزمره،.ژاپن مثال زديد

 در وبق با نيازهاي امروز، البته منطند،اهو سنن خودشان را حفظ كرد

م آيا هنرمند جدا از اين يم ببينيخواهمي. هنرشان هم تجلي پيدا كرده

؟ثر باشداجتماع متأاجتماع است و نبايد از اين 

 يعني از ، يكي پشتوانه فرهنگي:گيردميتأثيرهنرمند از چند چيز �

،ق اين دوگذرد و تلفيميش اه از چيزي كه در جامعدوم،هاي خودش؛پيشينه

گيريم و كهنهمي چيز نو را داريم كهعادت ها ما ايراني. سازدميآينده را 

ما دورانداختني دانيم آيا اين كهنهميكه ن در حالي،اندازيمميخودمان را دور 

.ها و ديگران اين خاصيت را ندارندها و چيني ژاپني؟است يا نه

هنر ايران را استخراج ناسانهش بايد اصول زيبايي باشد،متولي هنر هر كه

همه . ش را هم بگويداههاي استفاد و راهقرار دهددر اختيار نسل جوان كند و 

. خودش جلوتر استگويند كه هنرمند از جامعهميمنتقدان و متفكران هم 

جمهوري بودند در يك حتي مقام معظم رهبري وقتي در مقام رياست

ل هنرمند پنجاه سا«:  فرمودند،ي داشتندسخنراني كه براي هنرمندان حوزه هنر
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 هنرمند بايد سطح تفكر جامعه را با ».از جامعه هنري خودش جلوتر است

هاي گل است كه گردهيعسلاين هنرمند مثل زنبور . هنرهاي خودش باال ببرد

 خواص ، باالبته چيزي فراتر از اين. آوردميگيرد و به صورت عسل درميرا

يعني . افتيدميرفه عسل را قورت بدهيد فوري به سدهگر شما مقداري .بيشتر

اين است . دهدميخودش را رشد كند و جامعهميخودش تغذيه از جامعه

 اي جوان :بايد بگويم. گمشده را آشكار كنيمتوانيم هويت ميآرام آرامكه ما 

 بدان كه زماني هنر ايران بر سراسر دنيا مسلط،رويميايراني كه دنبال هنر 

نر ايران از ه«: گويدميهنر پارت و ساساني  در كتاب »گيرشمن«.بود

ما در اروپا . »گذار بودتأثيرنقاط مرزهاي درياي چين تا مرزهاي اطلس اقصي

اتي از تأثيرما در هنر بيزانس . در هنر گوتيك تقليدهايي از هنر ساساني داريم

مياي كشورهاي اسالهر كج«: گويدمي كه »پوپ«به قول . ريمهنر اشكاني دا

».بينيدمينگشت هنرمند ايراني را  جاي ا، كنيدسفر

. بشناسيمرا اصول ،م اگر بخواهيمتوانيمي!؟ن اينطور نباشيمپس چرا اآل

در غرب از آن مي به عنوان مباني هنرهاي تجساآلنهببينيد تمام آنچه را ك

ين اهم بهايكتاباز  من در دو جلد . استزنند در هنر ايران بودهميحرف 

 ولي ،ينها عمل شدهاهبينيم كه بمي، پس اگر دقت كنيم.ماهمسائل اشاره كرد

.نداهننوشت

ها ند و براساس هميناهند و مكتوب كرداهها را گرفتانها هماما اروپايي

 چيزهايي به ما ،نداهز ما گرفتاهز چيزي كاهند و با استفاداههم عمل كرد

قرار است پس اگر . دهندمي سر »شدن هنرجهاني«ند و شعار كنميله حوا

است كه در عرفان و خداشناسي و فطرت مي هنر اسال، جهاني بشودهنري

فطرت انساني فطرت خداجويي و خداپرستي است و هنر . انساني ريشه دارد

در سال ميقاي خات آهي كاهنسل جوان را به مقال. نداهاز يك ريشو مذهب 

 در آنجا ايشان صريحاً.دهممي ارجاع ، منتشر كردندهنرر فصلنامه د1365
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شدن و شان در الهيست و ريشهاههنر و مذهب از يك ريش«اعالم كردند كه 

».شدن استخدايي

هاي تئوري رنگ«دربارهمي مثال خيلي مه، داشتيدقبالًدر مباحثي كه ●

.م در ايران داشتيم زديد كه در قرن بيستم مطرح شد و در قرن سو»نوري

 به هنردوستان ايراني متذكر شويم كه ما در ايران خودمان چيزهايي بايد

ي اهو نظري» الحزين« راجع به لطف كنيد. داشتيم كه فراتر از جهان است

ن آه، اروپا بهاي نوري است و در قرن بيستمتئوري رنگكه درباره

.ييدرسيده و به نام خودش ثبت كرده، توضيحاتي بفرما

،بودن كه در عين فقيه،»جابر بن حيان«) ع(يكي از شاگردان امام صادق �

 و اسيد ريدريك اسيد كل، اسيد نيتريكشيميدان هم بوده، اسيد سولفوريك،

هل اهكند كمي تربيت »الحزين«او شاگردي به نام . كندمي را كشف فورميك

نويسد كه ميكند و ميمنشوري رد الحزين نور را از يك شيشه. خراسان بود

هاي فرعي  سبز، سرخ و آبي است و بعد رنگ، اصلي نور خورشيدهايرنگ

او . كندميآبي دست پيدا آبي و سبز سرخ،كند و به زردمي دو به دو تركيب را

از سبز و آبي دهد سبزآبي و سرخمي نشان ،تحقيقاتي كه من كردم«: نويسدمي

اين من ».سازندميه نور سفيد را شوند و دوبارميسرخ و آبي تركيب 

-كه خودم عضوش هستم-شناسان فرانسه اطالعات را از انجمن رنگ

.ماهگرفت

التين اين كتاب را ديده بوده و كه نيوتن ترجمهبدانيد جالب است 

انجام ها را  آزمايش اينسم خودش كرده و گفته مناههاي الحزين را بنوشته

.امداده

 كه در قرن چهارم هجري شت دا»ابن هيثم« به نام الحزين شاگردي

و دور سرعت نور توانست ، اما مي او هيچ امكاناتي نداشت.كردميزندگي 
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روپا در جاهليت بود و اهزماني ك. محاسبه كندزمين و سرعت صوت راكره

گرفتند و به ميگفتند و او را ميو جادوگر اهبگرفت مياگر كسي سواد ياد 

. در اوج بوديم]در آن موقع[ ما ،زدندميبستند و آتشش ميوط درخت بل

 شاگرد جابر و ، شاگرد الحزين، الحزين،»ابن هيثم«يم بينميكنيم ميوقتي نگاه 

.  استبوده) ص(پسر پيغمبر ) ع(و امام صادق ) ع( شاگرد امام صادق ،جابر

يت و علوم يعني چيزي كه ما در ادبيات و هنر داريم ريشه در واليت اهل ب

.تر استالهي دارد، بنابراين خيلي قوي

 در هيچ جا پيدا ام،آوردهالحزين در كتابم اطالعاتي كه من درباره

فقط يك نفر . كردممياينها را پيدا ن،م تماس نداشتآنهايد و اگر من با كنمين

 او دكتر .هل كجاستاهدانستميولي ن،  را شنيدهالحزينسم اهبه من گفت ك

ربي ترجمه نموده بود؛هايي را از عكتابميبود و در علوم كهن اسال» زنهح«

مون نوشته شدهكه درباره فيزيك است و در زمان مأيلالحهايي مثل كتاب

 بايد هنر و ادبياتمان را ،خودمان سير كنيمبخواهيم در گذشتهما  اگر .است

.استطرح شده  چون در ادبيات هم بسياري از مسائل هنري ما م،بشكافيم

دهد ميكند و نشان ميقافيه د و الجورد را به صورت مكمل همر ز،فردوسي

.ستاهها اطالع داشتو از خواص رنگاهك

هاي بندي رنگ تركيبها،بندييباترين تركيبزدر پوستر، شود ميگفته 

بندي زرد روي سياه ست و از ميان اين تركيبات، تركيباهاصيل روي سيا

تر مستطيل  به شرطي كه زرد روي مقطع مربع ضلع كوچك،ترين استزيبا

:اسفنديار بخوانيدحاال شعر فردوسي را درباره. قرار بگيرد

»ر زين زرين كنند به باالش ببفرمود اسب سيه زين كنند«

چرا . كندمي دارد اثر هنري را در شعرش اجرا فردوسي يك هنرمند است،

و بگويم كه براي مثال اهسم فردوسي نشناسد و من باههنرجوي من اين را ب

 سال 1200كه فردوسي فالن ايتاليايي در كتاب خودش اين را گفته، در حالي
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 بايد بگويم ذات ايراني يك فطرت خداجويي و !؟ستاهن را مطرح كردآپيش 

 هنري ،كه هنر ايراني براي اين،ستاه ثابت شدخداپرستي دارد و اين عمالً

ها از جنوب ايران كوچ از وقتي كه سومري. ت كه به طبيعت وابسته باشدنيس

آنها از . ند كردريزيپيتمدن امروز دنيا را ،رفتندالنهرينبينكردند و به 

از .كردندميراتاها در كرمان زندگي  آهشود كمي معلوم حاال بودند و »آراتاها«

هنري بوده كه ...ها و  ماناييا،ه هنر آنها و هنر ايراني مادها، پارس،آن موقع

 كار  بهگرفته وميهاي خودش از عرفان و الهيات هنرمند براساس آگاهي

.ستاهردبمي

،خصوص نگارگري استهو بميز كارشناسان هنر اسالاه ك»مارتين«

نها از آمحمدباقر مجلسي هزار طلبه داشت كه حداقل يك پنجم «: گويدمي

رفتند تا از او حكمت و عرفان ميي مجلسنزدنرمندها ه».هنرمندان بودند

.بياموزند

» تين سورديوا«ش اه داريم كه نويسندشناسيواژگان زيباييكتابي به نام 

ه در جايي ك. داردهدوهزار صفحاين كتاب . از استادان دانشگاه پاريس است

در محور رن  تقامعموالً«: گويدمي،كندميسازي و عدم تقارن صحبت ز قرينها

 بعضي هنرمندان در ».گيرد و اين خاص آثار مذهبي استميعمودي انجام 

ند و تنها يك هنرمند در ايران است كه تقارن را اهيك محور مايل هم كار كرد

غاز  آهدانيم كه نقطمي ما . است»محمدسلطان«يك نقطه كار كرده و او روي 

كت در عمق و حركت در محمد به زمان، فضا و حريعني سلطان.خط است

خداجوي ي  حركت،نهايتدانست كه حركت بيمينهايت توجه داشت و بي

 اطالعي از اين ستاد نگارگري هم هست اصالًاه آن وقت نگارگر ما ك.است

.جريان ندارد
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 چرا كه در فضاهاي دانشگاهي و فضاهاي ،آموزش هنر بفرماييددرباره●

شما درباره. ت وجود داردهاي نادرس آموزشتر معموالًكالسيك

،ن و درست ارائه بشودنويصورت ه ها بين آموزشاهكاستعداديابي و اين

 اگر پيشنهادي براي جوانان و استادان هم داريد ؟هادي داريدنچه پيش

و كار  با استعداد سريا هنر صرفاً آه هم اين است كوضوعيك م. بفرمائيد

؟ بخشي از آن را برطرف كردتوانميكه با آموزش هم دارد يا اين

هنر؛دادني استشآموزصولشاه بلك،دادني نيست آموزش،هنر�

 بايد .در واقع خداوند استعداد هنر را به همه كس نداده. دادني استپرورش

كه اكنونايناما . پرورش دهيماز همان كودكيو  كشف كنيم استعدادها را

. موزش مطرح است آه مسئلاآلنزيرا،چه بايد بكنيم مسئله بغرنجي است

،رودميطرف هنر ه  چون سيل نسل جوان ب،ستاهاصول هنر در ايران فاجع

. ز حاال شروع كنيماهك مگر اينس آگاه داريم، در ايران كمبود مدرولي ما

كه معلوم شد متولي هنر در ايران چه كسي و چه نهادي است و پس از اين

ي را اهعدبايد  آن وقت اين متولي ، كنندهمه مجبور شدند از او تبعيت

د كه چطور هنر اين مملكت را سازماندهي نمايريزي مشخص كند و برنامه

كند و به سويي ببرد كه هم امروزي باشد و هم پاسخگوي جامعه ما و تمام 

. يعني ايران داشته باشد ريشه در فرهنگ و پيشينه هنري خودمان؛ البتهدنيا

نتقاد اه خيلي از كساني ك، وارد ايران شدهماسبيطشاه شاهنامهوقتي

آقا شما شاهكار هنر اروپا را داديد و يك مشت «: گفتند،ندكردميبدون منطق 

ز اه در همان موقع رئيس يكي از مجالت فرانسوي ك».نقاشي كهنه گرفتيد

هوتوندانم چطور خانوادهمي نمن«: ترين منتقدان هنر است نوشتبزرگ

اعصار بشر را بدهند و ترين شاهكار هنر براي همهند بزرگحاضر شد

شاه شاهنامه يعني هنري كه در !».قرن بيستم را بگيرندچهرهترين تككريه
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ترين شاهكار هنر بشر در تمام  بزرگ، در قرن شانزدهم اجرا شدههماسبيط

روي  را امثال آنهاحمد و مر ما بياييم و آثار بهزاد و سلطاناگ. اعصار است

ذوب رنگ رامحمد چگونه يككنيم كه سلطانبزرگ بيندازيم و تحليل پرده

رسيم به همان چيزي كه در مي، كندميبه رنگ ديگري تبديل آن را كند و مي

 آرام آرام مطرح است كه يك تصوير» جايي هحذف جاب«سينما به عنوان 

.گيردميشود و تصوير ديگري جايش را ميحذف 

انجام داد؛رنگ، فرم و حركت و تصوير ينها را دربارهمحمد اسلطان

مركزي چرخد و به طرف نقطهميآيد و در درون ميز بيرون اهحركتي ك

اينها را آموزش ما اگر .دهدميكند و تقارن در اطراف آن انجام ميحركت 

اينها در هنر كالسيك،. يماهداد در واقع تمام اصول هنر دنيا را آموزش،بدهيم

 شيفته»ماتيس«. اندمطرح» ماتيس« و »پيكاسو«باروك، رنسانس و در كارهاي 

ورنگ ايراني، لباس ايراني،زن ايرانيثرش به نام اهد و سهنر ايراني بو

»اميل برنارد«ش به اهدر آخرين نام» گوگن« چرا . معروف استسرخ ايراني

 بگوييد سري ،نداهشدشرق دور و هند و چين به كساني كه شيفته«: دنويسمي

گوگن ؟»يران بزنند و ببينند چه دنيايي از فرم و رنگ در ايران وجود دارداهب

 معلم هاي ما خودش به عنوان گذر چند مكتب هنري در اروپا مطرح است و

.گويندميها، ني از اين حرفاهكلم

مطمئنم من . روندميهنر غربي ن به دنبال ،ها اين چيزها را بداننداگر جوان

 در دنياي امروز جاي خودش را پيدا ،انده شوداگر اصول هنر ايراني شناس

.كندمي

ز هنر ايراني تقليد اه ك-از گروه كبري» ژاسبر ژوف «هايي مثل آدم

.نداهشان استفاده كردهاي ايراني در هنر تجريدياز رنگ- ند اهكرد

هاي از ريشه-مريكايي آه اكسپرسيونيست آبستر نقاش-وك پلهمسر

هاي هنري پلوك هنر ترين ريشهگويد كه يكي از مهمميهنري شوهرش 
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پلوك چه ديده و چه چيزي كشف كرده، بايد در حال، .نگارگري ايراني بود

خودش .شاهكار نقاشي پلوك است» بيليارد«تابلوي .اين باره هم تحقيق شود

».نداه اين اثر بودبخش من در آفرينشهاي ايراني الهامنقاشي«: گويدمي

 در آينده حتماالًاهم كهستهنركشكولكتابي به نام در حال نگارش من 

كه » كريستين دو ترمه«.ماه تمام اينها را نوشت، در اين كتاب.شودميچاپ 

كه بيشترشان بلژيكي -بلژيك و يكي از مبلغان گروه كبري بود ميعضو آكاد

آنوقت آنها ». شعر مجسم و شعر متصور استهنر ايراني«: نويسدمي- نداهبود

آمريكايي را بياوريم در خواهيم برويم و شيوهميگويند و ما ميطور آن

.اده كنيمشدن هنر پييسم جهاناهب و آن رامان خودمملكت
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دكتر احمد ابومحبوب

تهران،1335متولد 

دكتراي ادبيات فارسي

، وهوي بادهاياعيات اوحدالدين كرماني، دريوان ربتصحيح د:آثار

سبز افرا، عروض و قافيه و نقد ادبي، ساخت زبان فارسي، يك حبه گهواره

ك كوهزاد، كالبدشناسي نثر، احوال و افكار معروف كرخي، كُقند فارسي،

فرهنگ چهار ترجمه در مجالت معتبر فرهنگي، شده چاپ مقاله تعداد زيادي

.يعلوم اجتماعزبانه

.هاي مختلف كشور تدريس در دانشگاه:هافعاليت
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 براي شروع بحث بفرمائيد اسطوره يعني چه؟،آقاي دكتر●

توانيم ميتنها  ما .ي نباشداهتعريف اسطوره كار چندان سادشايد �

طوره نظرهاي بسياري  چون در تعريف اس؛دست دهيمهتوصيفي از اسطوره ب

 به هر حال چيزي .صر مشتركي وجود دارد عناتعاريف تقريباً و در همهستا

اسطوره هرگز از انسان و انسان از اسطوره جدا اين كه، كه مشخص است 

از اسطوره جدا خودش را نسان هرگز بتواند اهرسد كميبه نظر ن. ستاهنبود

 چنانچه .شدندميها روزگاري واقعيت شمرده  اسطوره،به تعبير ديگر. بكند

شود ممكن است براي هزاران سال بعد مياقعيت شمرده مروز واهچيزهايي ك

.ي داشته باشداهسطوراهجنب

گر آنها را اههاي اسطوره وجود دارد كعناصر مشتركي در تعريف

اسطوره .توانيم به تعريف اسطوره نزديك شويمميي اهگونبندي كنيم بهجمع

 در واقع  وكنديمدر واقع كيفيت و چگونگي بودن انسان را در هستي روشن 

.ستاه گذشتي تفكر انسانِاهبه گون

 اهميت  داراييها وجود داردهاي مشتركي كه در اين تعريفاما نكته

يعني از تاريخ اند گشتهسطوره اهبسياري از چيزها هستند كه تبديل ب. است

ارائه از اسطوره يك تعريف كلي  به هر حال اگر بخواهيم .وارد اسطوره شدند

ست از انديشه و احساس انسان نسبت به  ااسطوره عبارت«: بايد بگوييمدهيم

بودن چگونهكننده توجيه،اينهاهمهو ».هاغازها و پايان آههستي و نسبت ب

هاي م مختلف افسانهآفرينش دو قو فرض كنيد دربارهمثالً.  استانسان

هايي ا انديشههن افسانه اما پشت اينداه آنها افسان.گوناگوني وجود دارد

پس . ها هستند در واقع شكل ظاهري و نمود آن انديشههااين افسانه. خوابيده

.ي استهاي كهن و امروزانساناز انديشه و تفكراتاسطوره در واقع نمودي 

اسطوره نمودي «: توان گفتمي- كه هست-گر ما اسطوره را نمود بدانيما

».و با جهان استيت بودن انسان و ارتباطش با هستي از كيف
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ي هستند و ما از چه زماني فكر هاياسطوره ايراني چطور هاياسطوره●

.ند و تاريخ نيستنداهكرديم اينها اسطور

ه توجه بفتگرميشناسي اوج  وقتي مباحث مردم،در قرن نوزدهم�

هاي ملل جلب فسانهاه وقتي توجه ب.شدهم زياد هاي ملل و افسانهها سطورها

تر عناصري كشف هاي كهن در افسانه.تر رسيدندهاي كهنفسانهاه بكمشد كم

كه داد يا اينميي به هم ارتباط اههاي بسياري از ملل را به گوننديشهاهشد ك

ها را اين افسانه. كردميي روشن اهگونروحيات و كيفيت تفكر يك ملت را به

 از آنها خرافه باشد،امروز اگر مورد بررسي قرار دهيم ممكن است بسياري

ند اههايي هستند كه هنوز از ما جدا نشدآداب و رسوم و سنتنيز هايش خيلي

ترين كشورها هم انجام ويكم در پيشرفته هنوز در دنياي متمدن قرن بيستو

 فرض كنيد شما در اروپا در فرهنگ مسيحيت يك بابانوئل مثالً.شوندمي

 يعني دنياي معاصر ؛ هنوز هم حفظ شدهست ولياهداريد كه در واقع اسطور

.ستاهو انسان معاصر هم آن را نگه داشته و حفظ كرد

ها را داريم كه در اواخر اسفندماه و هايي از اسطورهدر ايران هم ما نمونه

. ستاهنوروز خودش يك اسطور. كندميماه بيشتر نمود پيدا اوايل فروردين

 همه ها اين ونداهو شمعدان اسطورآينه، شمع . ستاهسبزه يك اسطور

.ي هستنداهادهاي اسطورمن

يوناني گرفته » ر استو« ست و از كلمهاه به معناي افساناسطوره اصالً

در زبان فارسي و عربي هم به و هاي ديگر هم رفته  به زبانين كلمها. هشد

وي  مثل انگليسي و فرانسهاي التين در زبان.همين شكل اسطوره وارد شده

 به (History) به معني داستان و همچنين هيستوري Storyتبديل به رفته و 

. معني تاريخ شده است

 در .گفتند مياسطورهترهاي قديمهاي دورانفسانهاهدر يونان باستان ب

 اسطوره را به ،پديد آمدهاي ملل درباره افسانههايي قرن نوزدهم پژوهش
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 در فرهنگ ودر تاريخ . كار بردنداند بهقعيمعناي لغوي، چيزهايي كه غير وا

 و »اسطوره« چون لماتيكهاي گذشته ايران هم در بعضي از دوره

كردند و ميهاي غير واقعي كه گذشتگان نقل افسانهبه معني » اساطيراالولين«

،رفين طاهنوزدهم ب در واقع از قرن .كار رفتههواقعيت و حقيقت نداشت، ب

در زبان فارسي گاهي معادلش . شودميدگرگون كامالً »هرسطوا«همفهوم كلم

 يعني »ميتولوژي«گويند ميهاي اروپايي  در خود زبان.آورندمي»افسانه«را 

.»اسطوره شناسي«

 اين اتفاق چطور .بينيممي مختلف عناصر مشترك هاياسطورهما در ●

افتد؟مي

 يعني نمادها ،ير كنيمبه عناصر نمادين تعباز يك سو بايد اين عناصر را �

. آن مشترك باشدهاي مايه ممكن است درونو از طرف ديگرمشترك باشد 

ميعناصر مشترك تما. هاي مشترك دارندمايهها دروناغلب اسطوره

 عنصر :دهندميها را تشكيل مايهن درون آهها سه عنصر اصلي است كاسطوره

مقدس و پيوستن به زمانز زمان نا عنصر تكرار و عنصر گريز اسرمشق،

.مقدس نخستين

در واقع . ستاه اين يك اسطور،گيريدميجشن تولد فرزندتان برايشما 

روز تولد خودتان احساس ديگري . شماريدميشما آغاز يك زمان را مقدس 

اقع همان اين درو وشود از انسان جدا كردمي اين احساس را ن.داريد

از ديدگاه . يعني گريز از زمان نامقدسهاست، مايه مشترك اسطورهدرون

ش در ضمير ناخودآگاه اه جمعي است كه ريشايه خاطرهروانشناسي، اسطور

. ناخودآگاه جمعي بشر، ناخودآگاه جمعي يك ملت؛جمعي است

مثالً ،وجود داردزيادي  چيزهاي مشترك  بشر،هاياسطورهدر بسياري از 

ز را چه بخواهند و چه نخواهند به رو همواره نو، ناخودآگاهطوربههاايراني
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كنند سعي ميي اهگونيعني در واقع به.آورندميعنوان يك آغاز به حساب 

ن زمان مقدس  آهاز زمان دنيوي و زمان نامقدس دور بكنند و بخودشان را 

 در شعر  مثالً.نزديك بشوند كه برايشان يك حالت روحاني و معنوي دارد

دوش به .»دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند«:گويدميبينيد ميحافظ 

 در شعر حافظ زمان ،دوش.  ولي اين حشو نيست،شود حشوميلحاظ ادبي 

واندر آن  «.از يك دوران جديد، يك دوران تازهيعني آغ.مقدس آغاز است

،ستاهدوباريافتناين آب حيات زندگي» .ظلمت شب آب حياتم دادند

 اسطوره در يك ، به عبارت ديگر.غاز آهزگشت ب يعني دوباره با.همان آغاز

آغاز، حركت و يك چرخه. دهدميتولد و مرگ را نشان از نگاه يك چرخه 

.كندميي پيدا اهمفهوم دور و دايراست كه اسطوره به همين ترتيب .پايان

وط به همان كه مرب اينخاطربهدر نقاشي كهن هم اغلب زمان را 

دهند، دايره مينشان و به صورت يك حلقه ي اههاي كهن است دايرانديشه

.ي ندارداهترين شكل است به دليل اينكه هيچ زاويه و گوشكامل

شروع هز يك نقطا؛گشت استردايره يك رفت و بچرخش يعني 

زماني در  مفاهيم ،ين دليلاه ب.گرددمي دوباره به همان نقطه بر وشودمي

هاي ها نقش دايرههااسطورهدر . دنشوميطرح وار مي و دايرهاه حلقهااسطوره

يك  شكل به و ثانياً،به صورت ثنويت و دوگانگياوالً دارند كه ميخيلي مه

. ست اهدايره نشان داده شد

 به صورت خير ، آن رابشر نسبت به هستي نگرشي دوگانه داشته وچون 

هاي  چهره؛ي دو چهره پيدا كردنداهنمادهاي اسطور همه،ديدهميو شر 

 ملل مختلف هاياسطورهميدر تما و اين هم ،هاي اهريمني چهره واهورايي

.هاي گوناگون وجود داردكلبه ش
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؟كنندميبنديطبقه چگونه اوت ايراني را از لحاظ محهاياسطوره●

هان  جهاياسطوره ايراني مثل تمام هاياسطوره برخي از الحاظ محتواز �

آوردن دستهمعيشت و ب نحوه،زندگيبه نحوهيگر د برخي  وبه تولد و مرگ

 ما داستان .كشاورزيهاياسطوره وها فصل مثالً؛شوند مربوط ميروزي

شود از آتش ميشود، سياوش وارد آتش ميسياوش را داريم كه وارد آتش 

از خونش گياه  و شودمي در آنجا كشته  ورودميكند بعد به توران ميعبور 

 يعني يكي از خدايان ،ي استاهاقع سياوش يك خداي اسطوردرو. رويدمي

.كشاورزي

 و هااسطوره درفديه را، ماجراي قرباني و در واقع،اين داستان

 فصل آتش،. هاستعبور فصلهمان . كندميشخص هاي ايراني مانديشه

ي، از فصل تابستان عبور اهتابستان است و در واقع سياوش اين نماد اسطور

 فصل درو محصولاين بدان معني است كه. رويدمي از خونش گياه وكند مي

سياوش در واقع يكي از خدايان كهن ايراني بوده كه چهره. ستاهرسيد

،يران اهاياسطورهبينيم كه در تاريخ ميگاهي . ستاهانساني پيدا كرد

هاياسطوره در چنين مواردي.هاي انساني جنبه خدايي پيدا كردندچهره

.خوردبسيار به چشم مي يونان هاياسطورهكم است ولي در ان اير

 كه انساني پيدا كردندي خدايي و ايزدي شكليهايبينيم چهرهميگاهي 

. از آنهايند... كيخسرو و افراسياب و سياوش از آنهاست، سهراب از آنهاست، 

ريخ كند و وارد تامينساني پيدا اهفراسياب اهريمني است ولي چهراهالبت

.شودمي

 است كه كيفيت يهاياسطورهبنديطبقه در هااسطورهاز بنابراين بخشي 

اصالًهاآن از كند و بخشيميهاي سال را مشخص معيشت و زندگي و فصل

 بخشي . آفرينشهاياسطورهيعني ، كندميكيفيت آفرينش انسان را مشخص 

؛گويندمي» يزرستاخ«كه به آنها  هستند  پايانهااسطورهديگر نيز از 
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پس از مرگهاياسطورههبكه پايان هستي،  و پايان جهانهاياسطوره

ست كه وقتي انساني اآمده  ايران هاياسطوره در  مثالً.شوندمربوط مي

.پيونددميهورامزدا اهگويند بمي فروهر  آنه بخشي از روحش كه ب،ميردمي

آتش  و ي نور و روشنايي و آتشا مزدا خدافروهر از جهان نور است و اهور

 حاال ارتباط انسان با جهان مينويي چگونه برقرار .هم نماد اهورا مزداست

گردد تا با خانواده خود بازميشود؟ فروهر مردگان در شب اول نوروزمي

بح صافروزند و تا خانواده نيز براي راهنمايي آتشي بر بام مي. ديداري بكند

سين كنند و به عنوان فديه و قرباني هفتنيايش مي دور آن ،گذارندروشن مي

اسطوره ارتباط انسان از اين جهان با . انداينها همان اسطوره... چينند و مي

.جهان ديگر

سرمشق، تكرار و گريز از يعني ؛هااسطورهدرباره سه عنصر مشترك ●

دهيد؟  بيشتر توضيح ،زمان نامقدس

گردد به همزيستي و مي بر،ردمكه من مطرح كعنصر سرمشقمايهدرون�

 هستي استي پيوند انسان بااهگوناسطوره بهدر واقع .  طبيعتباپيوند انسان 

 همان پيوند ، پيوند انسان و طبيعت و چون طبيعت بخشي از هستي استو

و هااسطورهين اه به همين دليل است كه در گذشت،انسان و هستي است

انسان در طول . كردندميزيست كمك ط حفظ محيي بهاهتفكرهاي اسطور

 در طول زندگي خودش آموخت و بعد معتقد شد كه ،تاريخ خودش آموخت

 راو آن هستند هاي طبيعت داراي يك روح و روانگويي هر كدام از پديده

نام ؛ همين كلمه بادخيلي ساده بگويم مثالً. خداي آن پديده به شمار آورد

. شد بادها بعد،»ويو«:گفتندمين آهب كهدي باد در ايران باستان بوخدا

نسان با طبيعت اهگردد به پيوندي كمي بر،چرا اين روند پديد آمداينكه 

 غذايش را از طبيعت واش  روزي وانسان در طبيعت زندگي كرد. دارد
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گونه ، همان پس،آمدميطبيعت هم گاهي خشكسالي پديد در .آورددست هب

 خود نيز از داد كه چه بكند تا موفق بشود،ميش ياد نسان به فرزنداهك

 اين رابطه .ي به طبيعت برگردانداهگون همين را به و همين را آموختطبيعت

ها براي اينكه محصولشان بارور يعني انسان. متقابل انسان و طبيعت است

به طبيعت تقديم و كردند ميكشت  كم به مقدار خودشان محصولي را ،شود

 مثل سبزه سبز كردن؛ ؛دهدنجام اه طبيعت همين كار را دوبارتادند نمومي

طبيعت و دوباره  از ي تقليداهگونسبزه سبز كردن در نوروز در واقع به

به خواهدمي. شدهز طبيعت گرفته اهبازگرداندن همان محصولي است ك

تو هم امسال .مسال هم به محصوالت من توجه كناه كدطبيعت بگوي

 و بردندبه صحرا ميريختند مياين سبزه را دور ن. را بارور كنالت ممحصو

براي دانند چرا و مين.اندازندمي دور  اما حاالكردندميتقديم طبيعت 

 صحرا وريختند يا جايي در بيابان ميب  آه يا بگذشتهولي در ؟چيست

گيري ازگيري هم از قواي طبيعت و هم سرمشق اين سرمشق.گذاشتندمي

. مثل سياوش و رستم.نسان شدنداه تبديل بهااسطورهايزداني است كه در 

كند كه ميسعي . دهدميانسان آن شخصيت را سرمشق و الگوي خود قرار 

ارتباط بين محصول، انسان و طبيعت،هونببينيد چگحال . همانند آنها باشد

برخي از ملل هاياسطورهدر ونه گاز اين.اخالقي رابطهيتبديل شد به نوع

 هر  در آفريقا براي اينكه درخت پر باري داشته باشند مثالً،هستديگر نيز 

آن وسط شد سنگي ميدو شاخه نهال  قسمتي كه و دركاشتند مي نهالي سال

.ماندميشد آن سنگ در دل درخت مي وقتي آن درخت بزرگ .گذاشتندمي

شود فقط مي ديده هاي گوناگوناين كارها در ملل مختلف به شكلنمونه

همان هاي هم ولي مفهوم و محتو،كندميفرق آنها شكل ظاهري 

. است با انسان و رفتار انسان با طبيعتگيري از رفتار طبيعتسرمشق

ياهصورت دوره بو  را دائم آن.اين سرمشق را انسان گرفتحاال كه 



    به همين سادگي44

ل رفتارهاي يعني در آغاز هر فص. هاشود فصلمي؛ اين تكرار كندتكرار مي

 پس .كندمي زمان را ساالنه تكرار  آنه كارهاي مربوط ب ون فصل آهمربوط ب

شود دائما ذهنيت ميتكرار باعث .  ندارند ديگر وجود، بدون تكرارهااسطوره

.داشته باشد آن سرمشق را براي خودش ،انسان

ا  ام،گيريمفاصله ميهااسطورهشويم از ميوارد تاريخ بيشتر ما هرچه 

ها از ملتميدر تمابلكه  نه تنها در ايران .شويممي جدا نهاآنچ وقت از هي

شان را به  كهنهاياسطوره،اروپا و آمريكا گرفته تا آسيا و آفريقا هنوز

نسل به نسل به صورت فرهنگ و آنها را كنند ميهاي گوناگون اجرا شكل

.كه حتي مفهومش را بدانندبدون ايندهند انتقال مي

 يعني . واقعيت بودند، در زمان خودشانهااسطوره گفتم مانطور كه قبالًه

هاي زمان خودها و افسانهها و داستان، انديشههااسطورهدوراني در هرمردم 

يعني ايرانيان كهن اين را قبول داشتند . عنوان يك واقعيت پذيرفته بودندرا به

وقتي امروز .لش عوض شدهشكفقط  حاال .آيند ميانكه فروهرها به ديدارش

 اين سنگ ،كنيم به فاتحه خواندنميزنيم به سنگ مزار و شروع ميبا سنگي 

.ي استاهم اسطوروزدن همين مفه

 عالم مادي و عالم ديگر مرز اين، كهن بشري، سنگهاياسطورهدر 

هاي عالم ديگر را داري  يعني دروازه،زنيميوقتي به سنگ قبر . است

هكردند كميطور فكر  حتي در ايران كهن اينمثالً. ايند سراغتكوبي كه بيمي

ومثل زايمان .  پسوند است»مان« و يعني سنگ»آس«. سنگ استاز سمان آ

اين كردند كه مي، گمان  و آنهاز سنگاه آسمان يعني ساخته شد.ساختمان

گويند بشر هرگز مياين است كه .ي مرز آن عالم استاهسنگ فيروز

. واند از اسطوره جدا شودتمين

 پديد »تيشتر« و »اپوش«ديو كردند باران در اثر مبارزهميفكر زماني 

ز اهورامزدا اه اين بود ك.پذيرفتندميعنوان يك واقعيت و اين را بهستاهآمد
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يشتر چون ت:طور بوداران ايندعاي ب. خواستند تيشتر را به كمك بفرستدمي

با . . . يم كه دو جبهه هوا و ابر و دانمي ولي امروزه ،...تاخت ومياسب سپيد 

.آيدميزند و باران ميكند و جرقه ميهم برخورد 

 علم و دانش روزگاران ،هااسطوره.بديل كرديم به علم را تهااسطورهما 

هرفتن باسطوره. دانندمي امروز علم را جدا از اسطوره .خودشان بودند

زئوس سوار ارابه هاي يونان ثالً در اسطورهم. در بين ملل هستسمان آ

 در .رود مي پيشتاهلن خداي خورشيدنزديك شود و در آسمان مي

 سفينه و اين  امروز شد هواپيما،، اين تبديل شد به علم، ديگرهاياسطوره

. است شايد فردا اسطوره باشدمروز علماهين دليل آنچه كاهب.چيزها

در مورد نقاط مميزه، نقاطي كه با . چيستهااسطورهبين عنصر مميزه●

هم تفاوت دارند صحبت كنيد؟

 اما تفاوت . در ملل مختلف گاهي با هم تفاوت هايي هم دارندهااسطوره�

 همه به عامل محيطي ،هاي مشترك ميان ملل گوناگون با درون مايههااسطوره

و از بين فرض كنيد مفهوم آغاز زمان، آغاز هستي، پديدآمدن .گرددميبر

در بين تمام ها همه ايننهايي، دهندهي نجاتاهرفتن هستي، مفهوم اسطور

ي كه اهافسانشكل ظاهريو تنها نداها مشترك يعني درون مايهاستبودهملل 

 ايران، در هاياسطوره آفريقا، در هاياسطورهكند در ميماجرا را بيان 

،ين و ژاپن با هم تفاوت دارد سرخپوستان و بوميان استراليا، چهاياسطوره

به اوت به عبارت ديگر تف. گرددميپس در واقع تفاوت به شكل ظاهري بر

.كنندميي واحدولي داللت به مفهومگردد مينمادها برها وسمبل

خاكي  اقوام مختلف در اين كره كهشما از نظر جغرافيايي نگاه كنيد●

وري ا پيش نگاه كنيد و فنهزار سال با امكانات پنج،چگونه تقسيم شدند

 مشكل بوده، بين ما و سرخپوستان، ارتباط واقعاً،نسان آن موقع داشتهاهك



    به همين سادگي46

 ولي ،تر بودند آنها كه نزديك،ها و سرخپوستانيياروپابين بين حتي 

كند؟مي اين از چه حكايت .مشتركات زياد است

 در تمام »يونگ«كند كه به گفته مياين از روان ناخودآگاه بشر حكايت �

. كنندميزندگي فكر ها دربارهانانسهمه. ي مشترك استاهها به گونانسان

 يا  از جهان كه بود چون ديد كه يكي از عزيزانش مردههبشر اوليه در هر گوش

شد يك مدل، و تولد  به مرگ فكر كرد، مرگ فرزندي از مادر متولد شده،

.هااسطورهميمشترك در تمايك درون مايه

ها براي همه بشر مشترك است اما محيط طبيعي كه در برخي از واقعيت

 در ،يراناهبه دليل اينك،عنوان مثاله ب.ند با هم تفاوت داردنكميآن زندگي 

 در .كندمي زياد اهميت پيدا ،يك منطقه خشك و كم آب است، آب

. آب است، اهميت دارد و مقدس استأهم كه منش ايراني كوه هاياسطوره

أ منشو اين درياست كه مقدس ،هاي آفريقاي جنوبي كنارههاياسطورهدر 

ه ايراني كوهاياسطورهاست، دريا مرز جهان است، مرز هستي است، ولي در 

هاياسطوره ايراني و هاياسطورهتوانيد بين مي حاال .لبرز مرز هستي استا

 اينها بر يك  هر دوي.د معادل قرار بدهيآفريقاي جنوبي، كوه را با دريا دقيقاً

آيد، ميبينيد كه زال از كوه مي آن وقت شما .كنندميمفهوم مشترك داللت 

 بعد ميترا خداي نور و خورشيد از ،لبرزاه همه هم در كو،ستاهسيمرغ در كو

بينيد كه مي آنها هاياسطورهولي در .شودمي در كوه زاييده آيد اصالًميكوه 

 شكل ،بنابراين تفاوت محيط جغرافيايي. شودميه خورشيد از دريا زاييد

پس بشر تفكرات . ستاهمايه را عوض نكرداسطوره را عوض كرده ولي درون

هاي گوناگوني مشتركي دارد و اين تفكرات مشترك را در قالب افسانه

.ش مطابقت دارداين افسانه با محيط زندگياهريزد كمي

 در هند خداي .سر اژدهاك با سه ،بينيدميضحاك را در ايران اسطوره

 نشان داده ي با سه سراهشيوا، كريشنا و ويشنو است كه به صورت مجسم
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ست و اهينجا تبديل به شكل ديگري شداهدرواقع همان است ك.شده است

،جنگدمي فريدون كه با ضحاك كهبينيد مي.هر كدام از اينها نمادي است

مفهوم مقدسي كه عدد . سه سر ضحاك هم صاحب ،صاحب سه پسر است

عدد سه، .كند در اغلب ملل هم هستمي ايراني پيدا هاياسطورهسه در 

.شوندميي اه ببينيد اعداد هم داراي مفاهيم اسطور؛دوازده، ، يازدهچهار، چهل

ي است؟اهي بين تاريخ و اسطوره وجود دارد و چگونه رابطاهچه رابط●

ي و تحليل و بررسي اهختن نمادهاي اسطورتوانيم از طريق شنامييعني ما 

هاي تاريك تاريخ وريم يا گوشهدست آبه تاريخ يك ملت را ،هااسطوره

يك ملت را روشن كنيم؟

، اما بيشتر عمر بشر. است كه خط اختراع شداز زمانيدوران تاريخ بشر �

 بنابراين برخي از . بودني است كه خط اختراع نشدهدورا به مربوط

 پيش از تاريخ بشر به حساب دوراناز ،  اسطوره راناسان اصالًشاسطوره

 بنابراين دوران .كنندميآورند و از اين ديدگاه به تاريخ يك ملت نگاه مي

 سينه به سينه ، پيش از تاريخدوران اما  نوشته شده و مكتوب است،،يخيتار

دفعهتاريخي يكهاي باعث شده كه شخصيتو همين موضوع ست اهنقل شد

 صد سال عمر كرده باشد سينه به سينه ،حتي اگر يكيچهره خدايي بگيرند و 

 عمر رستم در . شود اين صد سال تبديل به هزار سال،در طول هزاران سال

در شاهنامه چيزي حدود هزار سال است وليكن اين در و  ايران هاياسطوره

رستم . ز تاريخ پيش ا بشرِ تاريخِةسطوراهواقع تاريخي است كه تبديل شده ب

براييك فرد تاريخي بود و يك مدت محدود زندگي كرد اما اين حكايت 

ن نسل آهز اين نسل باطور سينه به سينه چندين هزار سال پيش است و همين

. بينيم مي كه ما ه شديدفعه رستم تا يك،نقل شده
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ها يا  از اين شخصيتبكزاي هر اهبعضي از پژوهشگران سعي كردند ب●

تاريخي را نشانه بگيرند و اثبات كنند چقدر يك واقعه،ادهاي تاريخيمن

تطبيق پيدا كند و ها با واقعيتتواند مياست و چقدر پردازي  اينها خيالاز

ست؟اهچقدر عالمان

 درصـد و كـامالً     صـد هـا و نمادهـا       شخـصيت  كه اين توانيم بگوييم   مين�

ها را بايد   حال اين پژوهش  ر ه به. پژوهش است  اينها فعالً . پردازي است خيال

هااسطورهچيزهايي كه در   ه چون هم  .انجام داد تا به حقايق دسترسي پيدا كرد       

و هـا   بنـابراين مـا بايـد از طريـق ايـن سـمبل            ، سمبل اسـت   وگفته شده نماد    

رايب. به بررسي بپردازيم  - اگر تطبيق پيدا بكند      -ش با حوادث تاريخي   تطبيق

شوند ميمباحثاين  وقتي پژوهشگران وارد    :كه مثال زدم  مثال همين فريدون    

ها نام يعني معتقدند كه خيلي از اين لغت. پردازندميها هم لغتحتي به ريشه

 فريدون  . نام نبوده  صالًا فريدون   ه معتقدند ك   مثالً .ندهستنبودند بلكه توصيف  

،يـدون معتقدنـد كـه فر    .سـت  ا »سه گونـه شـده    « يعني   »فري ايتون «به معناي   

به غـرب كه  يك شاخه :ل آريايي به سه شاخه    نمادي است از آغاز انشعاب مل     

بـه جنـوب آسـيا   ديگـر كـه   شاخه  وسياي جنوب غربي  آ ه، يك شاخه ب   رفت

، سـه پـسر دارد،     هـا اسـطوره بينيد كه فريدون در     ميدر تاريخ   از طرفي   .رفت

تي ممكن اسـت    و يا ح  ،حاال شايد اين سه شاخه تبديل شده باشد به سه پسر          

مـاد، پـارس و   قبيلـه سـه و قبايل آريايي كه وارد ايران شـدند      نمادي باشد از    

آنهـا   چون همـه     . اينطور برخورد كنيم   اساطيرتوانيم با   ميما فقط .پارت بودند 

شناسـي و تطبيـق     نـام  جـز    و سـند ديگـري بـه      نـد ا دوران ماقبل تـاريخ    براي

نتيجـه ايـن    امـا چقـدر     . مشان با حـوادث تـاريخي در دسـت نـداري          احتمالي

. مطمئن بودتوانميوقت ن هيچ،درست باشدها تحقيق
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 ايراني چيست؟هاياسطورهترين عنصر مهم●

 ايراني دو هاياسطورهاست كه در خاطر  همين به. مبارزه بين خير و شر�

ديگر هم هاياسطورهخير و شر را در مبارزه.  نور و ظلمت:چيز نقش داشتند

در . خيلي بيشتر استگرفته  ايران هاياسطوره رنگي كه در  اما،بينيممي

 ولي در ، ايراني به صورت اهورامزدا و اهريمن درآمدههاياسطوره

 زئوس همان ، يونانيهاياسطورهدر . گونه نيست يوناني اينهاياسطوره

مزدا در  هرمز يا اهورابا اين تفاوت كه،هرمز يا اهورامزدا در ايران است

.  نيستگونه است ولي زئوس اين پاك و خالصامالًايران ك

 ايراني و در فرهنگ ايراني يك شيء كه نماد خداهاياسطورهدر ●

 ولي در .به مفهوم بت نيستاصالً ست يا كمتر ا، نيست يا باشد

فتاد و چرا؟اهشود اين اتفاق چگونميهاي ديگر به فراواني ديده فرهنگ

 و از زئوس،ساختندميي از خدايان اهجسم يوناني مهاياسطوره در مثالً�

 خدايان يوناني  اصالً.دادندمين  آههاي انساني ب شكلوديگر خدايان متعدد 

ه نها داده شد آهخدايي بو قهرماناني بودند كه جنبهداشتند هاي انساني چهره

.  ايراني اغلب چنين نبود و تا حدي برعكس بودهاياسطوره ولي در .بود

 انساني پيدا كردند ولي هيچ وقت براي د ايزداني بودند كه نماوان يعني خداي

صورت ه  ميترا ب ونمادهاي فروهر، اهورامزدا. ي ساخته نشداهاينها مجسم

در مفهوم خدا و  ولي هيچ كدام از اينها ،وجود داشتههنگاره و ديوارنگارسنگ

. شدندمفهوم بت پرستيده نمي

 فقط خداي واحد  ايرانيانند ون نفي شدخداياپس از ظهور زرتشت همه

عنوان آنها هم به.بقيه هم فرشتگان مقرب بودندرا پرستيدند،  اهورامزدا يعني

.شدندميكنند شناخته ميز طرف اهورامزدا امور عالم را اداره اهفرشتگاني ك

مزدا  لذا شما هرگز تصويري از اهورا،شدندميبنابراين آنها پرستيده ن
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 يعني پشت سر مقدسان .كنيدميش اه مشاهد نور، هميشه به شكلدبينيمين

 را نزد ايرانيان كه سابقه توحيدكنيد مي نوري مشاهده ،كهن ايران باستان

يرانيان نخستين ملل ا «هك) ع( حديثي داريم از امام صادقحتي ما. رساندمي

 است كه حاصل يزدياهآن نور در واقع نماد اهورامزدا و فر. »موحد دنيا بودند

كرد ديگر آن نور را مي زماني كه پادشاهي ستم  وپادشاهان عادل است

 گوسفند ، قوچ؛ به صورت گاو،شدميحاال اين به صورتي نشان داده .نداشت

.يزدياهييد يزداني يعني همان فرره در واقع نمادي بود از نيروي تأب. يا بره

 آن قدرت بامزدا هورااهي نيرويي كييد اهورامزدا يعنأيزدي يعني نيروي تاهفر

 چيزهايي ،اينها. شان انجام دهندرا در پادشاهيپادشاهان دهد كه عدالت مي

 اسناد نبودپس به دليل . نها نمادهاي خدايي بگوييم آهبتوانيم ميهستند كه 

 مطلق بگوييم در ايران چنين چيزي طوربهتوانيم مي ن،ياطالعتاريخي و بي

چنين نمادهايي به شدت  پس از زرتشت گفتتوان ميفقط ؛ هوجود نداشت

هايي نگارههايي كوچك كشف شده و حتي سنگمجسمه. ستاهكاهش يافت

ههايي ككه ذكر كردم، از برخي ايزدان وجود داشته و شايد هم مجسمه

پرستي زرتشت از ميان رفته و شايد به وسيلههاي يگانه با ظهور آموزهحتماالًا

ها دور از به هر حال اين.  نابوده شده باشدعنوان بتاعراب مسلمان بهحمله

.ذهن نيست
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دكتر غالمرضا استيفا 

قائمشهر،1325متولد 

آمار از دانشگاه التحصيل رشته از دانشگاه تهران، فارغارشدكارشناسي

ي شهري از دانشگاه ريزبرنامهالتحصيل رشتهالمللي كلكته هندوستان، فارغبين

.شناسي از دانشگاه سوربن پاريستوكيو، دكتراي جامعه

يران اهازگشت بمريكا و بآروپا و اهچند بار سفر ب:ها و مشاغلفعاليت

هاي تهران، شهيد بهشتي و الزهرا، هتدريس در دانشگا شمسي، 1361در سال 

.واحد شمالميزاد اسالآهدانشگامياستاد رس
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 به جاهاي مختلف  وكه شوق آموختن در شما زياد بودهيناهجه ب با تو●

نها  آهيد و شايد تحصيالتي هم داشتيد كه خيلي الزم نبوداهدنيا سفر كرد

سير تحصيلي خودتان بفرمائيد؟ه دربار.را داشته باشيد

م به لحاظ مشاغل اهخانواد.م بودماه خانوادتأثير تحت  كليطورمن به�

اده هر كدام هاي خانورفتند و بچهميتند به شهرهاي مختلف اداري كه داش

. من هم در قائمشهر به دنيا آمدم.ندآمدميدنيا هيك جا ب

و دبيرستان دورهو تحصيالت ابتدايي خودم را در مازندران و گيالن 

كردم و مي كار در طول تحصيل. ر تهران گذراندمتحصيالت دانشگاهي را د

 خوب بود و تدريس امسييزبان انگل. كردمميس بيشتر در مدارس تدري

 در .در جيب خودم باشد و مستقل باشمكردم و دوست داشتم دستم مي

سسات آموزشي برايم ؤ به سفارش استادان خودم در م، بودمبيكارساعاتي كه 

ها در مدت.شدم اولين پولي را كه گرفتم خيلي خوشحال .گذاشتندميكالس 

را خرج كنم چون از نظر مالي مشكلي ين پول اهناين فكر بودم كه چگو

كم ياد گرفتم برنامه زندگي خودم را ترسيم كنم و روي كاغذ كم. نداشتم

كنم بنويسم و در چارچوبي عمل كنم مي عادت داشتم هر كاري را كه .بياورم

 تمام . فردا چه بايد بكنم ومروز چه كار كردماه ك،كه برايم مشخص باشد

كردم به روي كاغذ مييي كه حتي در دوران تحصيل داشتم سعي هابرنامه

.بياورم

بعد در داخل زندگي مستقل خودم، پدر و مادرم اين امكان را به من دادند 

 وقتي . يعني در شهري كه خودشان نباشند،المقدور تنها درس بخوانمكه حتي

 مرا .ندمور بودأ مي ديگرمن در مقطع دبيرستان در تهران بودم آنها جاي

كه چطور  هواي مرا داشتند اقوامفرستادند تهران و در تهران از دور برخي از 

هاي غيرمشهود من كنم، ولي با تمام اين نظارتميخوانم و چه كار ميدرس 
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 حتي كار بكنم و  خوب درس بخوانم و؛روي پاي خودم بايستمتوانستم 

 چون  و كتاب خريدمكليو لي كه گرفتم رفتم اولين پو. مپولش را هدر نده

 همه را روي زمين گذاشتم و وقتي م،ها را بگذاراين كتابتا  نداشتم ييجا

.كردمميجا ها را جابهتك كتابمراجعه كنم تكبه آنها خواستم مي

ه رسد كه خيلي مهم باشد كه چگونمياين در زندگي هر جواني به نظر ●

وحشت و ي بحران ن جوانان دچار نوع اآل.بتواند استقالل پيدا كند

شوند كه چگونه بتوانند روي پاي خودشان بايستند و در مراحل بعد مي

دهند؟بتوانند زندگي مشترك تشكيل

ين اه خود فرد است ك    سو يك   :بينمميي دو سويه    اهالبته من اين را پديد    �

جـاي  هاي بي پاي خودش بايستد و ديگري حمايت  قابليت را پيدا كند كه روي     

هكنند و اين اشـتبا مي كه بيش از حد بچه را وابسته به خودشان         هاستخانواده

به من اين امكـان را دادنـد كـه     امخانواده. حمايت بايد غيرمشهود باشد    .ستا

 پاي  ي به وجود آوردم كه رو     هم اين آمادگي را در خود     مستقل باشم و خودم     

نهـا   آ هبـ خواسـت   مـي  دلـم ن   اماحامياني داشتم   كه  به رغم آن    و  خودم بايستم   

 بايـد  . آنهـا بدهنـد  ام راكردم كه پول تـوجيبي مي هيچ وقت فكر ن.اشممتكي ب 

شـوم و  مـي  و آنها هم خوشحال بودنـد كـه دارم مـستقل           ،مدآورميخودم در   

.نها ناظر كارهايم بودند آهكاين در عين ،ايستممي پاي خودم يرو

انسم را گرفتم كه ليسدوران دانشگاه را در تهران گذراندم و بعد از اين

ليسانس زياد  در مقطع فوق. كارهاي پردرآمدتري داشتم.بهتر توانستم كار كنم

در كالس حضور نداشتم و بيشتر در كار تحقيق و كتابخانه بودم و بيشتر 

.توانستم كتاب بخوانم و مطالعه كنم

چهقبل از اين دوران در اين فكر بودم كه كجا بروم و چه كار كنم و 

هايي كه به رشد من  ديدم يكي از رشته،قتي علوم اجتماعي خواندم و.بخوانم
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ن جزء الينفك تحقيقات اجتماعي  كه اآلكند آمار استميدر اين رشته كمك 

.است

ماري برايش  آهكنيد بايد توجيميامروز شما هر تحقيق اجتماعي كه 

كه  اينتوانيد ثابت كنيد مگرمي چيزي را ن،فقط با كتابخواني صرف. بياوريد

 من . كار كرد چه و بايد چيستههاي آماري بگوييد كه نتيجاز طريق فرمول

 اجازه بدهيد من يك سفر : گفتم وم در ميان گذاشتماهاين مسئله را با خانواد

 چون ديگر در مقطعي بودم كه ، خوشبختانه موافقت كردند.بروم هند

.نمتوانستم خود را اداره كميشخصيتم شكل گرفته بود و 

؟چرا هند را انتخاب كرديد،استاد●

ين نتيجه رسيدم كه هند با جمعيت يك اهباز هم من با مطالعه ب�

اگر اينها اطالعات آماري دقيقي از . ستاه فقط با آمار زند،ميلياردي

به راجع. نند اين كشور را اداره كنندتواميهاي زندگي نداشته باشند نواقعيت

 اولين ،بود شرقي به كشور ما نزديك بود،.  بودمهند من خيلي مطالعه كرده

، و زبانش هم  و از نظر هزينه خيلي پائينبودسفر خارج از كشور من 

 اين  و با مالحظه آشنا بودم و من به زبان فرانسه و انگليسيانگليسي بود

كه زبانشان انگليسي است و من مشكلي به لحاظ ارتباط پارامترها و اين

به هايشان استفاده كنم و با مردمشان توانم از كتابميم و برقراركردن ندار

هاي برنامهدقيقاً  در دانشگاه هند .به هندوستان رفتمراحتي ارتباط برقرار كنم، 

 از نظر آمار كلكته هندوستان باالترين تعريف .كردندميانگليس را پياده 

پا ي ي و روزندگ ديدم رمز ادامه، بيشتر كه مطالعه كردم.جهاني را دارد

ها ناشي از تعداد جمعيت البته فقر هندي. آمار استبودنشان تسلط به

درآمد داشته باشند بايد بين يك ميليارد نفر قدر هم كه  هر زيرا،آنهاست

و خيلي به ها از نظر توليد علم مغزهاي خوبي دارند هندي.تقسيم كنند

.ر را اختراع كردند آنها كساني بودند كه عدد صف. كمك كردندپيشرفت علم
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كه به هند تشريف برديد و تحصيل  بعد از اين،استاد استيفاجناب ●

ي تحصيل كرديد؟اه آنجا در چه رشت. به ژاپن رفتيد،كرديد

.شناسي الزم بود رسيدمن اطالعات آماري كه براي رشته جامعه آهمن ب�

از يك شبه و از امتياز سازمان ملل استفاده كردم و ،يراناهبعد آمدم ب

ريزي شهري  در آنجا در رشته برنامه. كردم و رفتم توكيوستفادهاهبورسي

 براي من ارشدكارشناسيتحصيل كردم و اين تحصيالتي بود كه بعد از 

بيني جهانتوانست اطالعات مرا كامل كند و به من ديد وميكارساز بود و 

.جديدي بدهد

 استاداني از آمريكا و .صيل كردم شهري تحريزيبرنامهدر توكيو در رشته 

فرانسه داشتيم و چون من زبان فرانسه بلد بودم توانستم با استادان فرانسوي 

هاي دانشگاهاالت زيادي دربارهؤ س.در دانشگاه توكيو رابطه خوبي برقرار كنم

ترين دانشگاه مجهزترين و  معروف،كه به من گفتند بهترينپرسيدمفرانسه 

دو سال در توكيو تحصيل . يا هم معروف است سوربن استفرانسه كه در دن

 آمدم و با امكاناتي كه خودم .ن چيزي كه در ذهنم بود رسيدم آهكردم و ب

توانستم به راحتيفراهم كردم يعني پول بورس سازمان ملل معروف در دنيا،

مريكا رفتم و آهب بعد با آن پول .كردمانداز  كلي هم دالر پس.زندگي كنم

تي در دانشگاه نيويورك بودم، ولي چون خودم را با فرهنگ آنها منطبق مد

و آنجا هم در حدود يك ترم درس خواندم و زندگي كسفورد رفتم  آهنديدم ب

، بعد به  خوشم نيامد باز هم خيلي از وضع زندگي در انگلستاناما،كردم

يس و در داشتم، رفتم پارقبلي در دانشگاه سوربن  چون زمينه. رفتمفرانسه

از ما گرفتند و ديدند زبان من خوب است و امتحاني . آنجا ثبت نام كردم

. به من اجازه تحصيل دادند ومشكلي ندارم

 چون فرانسه كشوري است .م به من زياد كمك كردنداه خانواد،در آنجا

وقتي . مين كندأخودش را تدم بخواهد هزينه آه در آن نيست ك، زيادكه كار
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ل شدم استادم مرا معرفي كرد به شهرداري پاريس و من مشغول التحصيفارغ

.جوانان يونسكوداره اه وقتي دكترايم را گرفتم مرا فرستادند ب.به كار شدم

 تا من به دانشگاه ،نگالكرد به دانشگاه سييد كرد و معرفي أاستادم مرا ت

م پيش  در آنجا بودم كه يك مشكل خانوادگي براي.سنگال بروم و تدريس كنم

. ميردميآمد و مادرم سخت مريض شد و به من خبر دادند اگر نيايي مادرت 

يران اه و گفتم با توجه به مشكلي كه دارم بايد ب رفتممن به سازمان يونسكو

كنم ولي بايد به مينها گفتم براي تصدي اين پست از شما تشكر  آه ب.بروم

 خبر آمدنم را به شما . كنممن سه ماه فرصت بدهيد تا بروم و مشكلم را حل

.خواهم داد

مكانات درماني آن زمان و نبودن اه من آمدم ايران و با توجه ب،به هر حال

 مجبور شديم مادرمان را چندين بار عمل جراحي ،دكتر، دارو و درمان مناسب

ي بود كه اه لحظاين. توانم بيايممينكه نها گفتم  آهكنيم و تحت اين شرايط ب

.ماددمي را از دست يم گرفته بود كه يك چنين موقعيت مناسباهمن گري

...ها هم وابستگي ما شرقي

م و اينجا به اهكنم كه ماندم و كمك كردم به خانوادميمن اينطور احساس 

.دهممي خودم را انجام وظيفهجايي رسيدم كه دارم 

؟ شهري شامل چه چيزهايي استريزيبرنامه حوزهاصوالً●

و كار داريم در حوزه لي كه در يك زندگي شهري با آن سرمسائهمه�

هاي  سياستتااز اسكان جمعيت گرفته ؛شودمي شهري جاي داده ريزيبرنامه

هاي الزم بينيپيشتنظيم رشد جمعيت در شهرها، فضايابي براي جمعيت، 

 و حتي ده، بيست، سيهاي  اگر تداوم پيدا كند در دوره،براي رشد جمعيت

 چرا ،كنم بر روي تسهيالت شهريميكيد من تأ.  زمانهاي طوالني تردر مدت

 شما بايد ،اسكان نداردمشكلكند فقط ميكه جمعيتي كه در يك جا زندگي 

اينها نقل و انتقال . تمام امكانات زيستي شهري را براي افراد تدارك ببينيد
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 است، جايي دارند، محل اشتغالشانجابهسفرهاي شهري دارند،دارند،

هايشان بايد مدرسه  بچه،خواهندميمايحتاجشان بايد تهيه شود، آموزش 

 اينها .ق پيدا كند بايد كجا تحقاينها. سئله درمان دارندبروند، دانشگاه بروند، م

بر اين  حاكم ،نوعي عقالنيتبايد والًاه ك،توزيع كنيددر شهر را بايد 

شان را برطرف يبتوانند نيازهاجايي ها در حداقل جابه آدمه باشد كريزيبرنامه

ز اهجانبها مستلزم داشتن اطالعات همهاين. هاشان برسند و به تمام خواستهكنند

.جمعيتي است كه در شهرتان داريد

شناسي دارد؟ي با جامعهاه جمعيتي چه رابطريزيبرنامهرشته ●

 در متن كنيد اينمي وقتي شما جمعيت را مطالعه .اندبسيار به هم نزديك�

هم  مطالعات فضايابي . استشناسيجامعههاي جمعيتي در گذاريسياست

شناسيجامعه:هاي مختلف دارد زيرمجموعهشناسيجامعه،  استهمينطور

، كار و اشتغالشناسيجامعه آموزش و پرورش، شناسيجامعهخانواده، 

. روستاييشناسيجامعه شهري و شناسيجامعه

 شهري حرف اول را شناسيجامعه، شناسيجامعهزيرمجموعهكل در 

 نحوي در  بهشناسيجامعهمختلف هاي متفاوت و زند و همه زيرمجموعهمي

 اينها همه ،جايي جابه اشتغال، ترافيك،.شودمي شهري لحاظ يشناسجامعه

ها و كار دارد و زندگي انسانها سر مسائلي كه با انسان؛مسائل اجتماعي است

شناسيجامعه. شهري قرار داردشناسيجامعه همه در حوزه .كندميرا تنظيم 

وي اين اصل مطالعات رپردازد مياينها به يك شكل همهبهميعمو

.تباط تنگاتنگي دارد شهري ارريزيبرنامها اجتماعي بو شناختي جامعه

اگر يك نفر با ديد تحقيقي براي اولين بار بيايد به تهران و بتواند همه 

كه مبدأهاييوجود آدم به علت ،رسدمي چندگانگي  يكها ببيند ب رآنجاي 

ند و در اين شهر اهو اصلشان جاهاي ديگر است ولي با همان فرهنگ آمد

 بايد كاري بكنند  واقعاً.هاسترسانهعهدهن اين رسالت بهاآل. كنندميزندگي 
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ا و ه يكي از ناهماهنگي.ك هماهنگي در زندگي شهري برسيمكه ما به ي

به اين هاي مختلف  براي اينكه ما از فرهنگ،معضالت شهري ما همين است

. و اصرار داريم در فرهنگ خودمان زندگي كنيمايمشهر آمده

 از شهرهاي ديگر شهري آن شايدكه مشكالت است االن تهران شهري ●

 در اين باره توضيح بفرمائيد؟ لطفاً.بيشتر باشد

شد كرد كم ر بعد كم، كيلومتر مربع بود   270 تا   260زماني مساحت تهران    �

در . كيلومربـع اسـت    1000ن چيـزي حـدود       و اآل   كيلومتر مربع  360رسيد به   

 و  هـا هـا، فرهنـگ    بـا خاسـتگاه    كـه  ميليون جمعيت داريـم      20چنين جايي ما    

 بـه  .، جاذبه برايـشان ايجـاد كـرديم     خب . آمدند به تهران ،تي متفاو هاقوميت

 مراكـز توليـدي     .ات اشتغال در روستاها ايجاد نكرديم      امكان .نرسيديمروستاها  

 توليـدات مـواد كـشاورزي و سـردرختي را بـه              مثالً .را به خود روستا نبرديم    

روسـتاها بـه ها را    اگر ما اين كارخانه    .ميتهران آورديم و به كنسرو تبديل كرد      

 و هم آنها   شدمييز همان روستاها كار ايجاد       هم براي جمعيت سرر    ،برديممي

برديم تا آنها   مي زندگي اجتماعي برايشان     وند و تسهيالت شهري     دمانميآنجا  

.به شهرها نيايند

. ز جذب در روستا آزاد شدنداهگويند كميجمعيت سرريز به جمعيتي 

 خودكنند و درآمدمي كه پنج نفر روي آن كار رميعني من روستايي زميني دا

جمعيت د آن دو نفر نن اضافه شو آه اگر دو نفر ب، و حاالآورندميرا در 

ما اگر .  چون كاري ندارند،شوندوار خارج پس بايد اتوماتيك.سرريز هستند

جمعيت سرريز دانستيم كه مياز نظر اطالعات جمعيتي قوي بوديم و 

ينها كار آه بجا همينهكرديم كمييروستاهاي ما چقدر است بالفاصله فكر

.حساب گسترده شوند، و شهرها اين قدر بيايند بيشهرهابه بدهيم و نگذاريم 

 به همين شكل شيراز هم و ، مشهد تبريز،صفهانا،مسئله فقط تهران نيست
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ها و گروهي هم از مركز استان  جمعيت سرريز روستاها به مراكز استان.است

.به شهرهاي بزرگ مثل تهران آمدند

 مشكل اساسي ن اآل.ستاهتمرحله صورت گرفبه اين مهاجرت مرحله 

.آوردميوجود ه ي باهاين جمعيت مشكالت عديد.  جمعيت استشهرها،

.شود در ارتباط با جمعيت استمي در شهرها ايجاد ي كهعاليتفبراي اينكه هر 

 در آن وجود نداشته نفر حتي يك در نظر بگيريد كهشهري را از نظر فيزيكي 

بخواهيد د كه شما آيميمشكل موقعي پيش . نداردهم ب مشكلي باشد خ

وهاي ارتباطي اين صد هزار نفر راه. آنجا اسكان دهيددر صدهزار نفر را 

د، براي تحصيل ن به مراكز خريد نياز دارد،نخواهميشهري وسايل نقليه درون

 آب، .دنخواهميتر تسهيالت شهري از همه مهمو ها دانشگاه و مدرسه بچه

ي مثل اهچون در شهر گسترد!هد برسد؟خوامي تلفن اينها چطور  وبرق، گاز

دانيد رساندن يك كابل ميتهران كه هزار كيلومترمربع وسعت دارد شما هيچ 

 حاال اگر تهران را طوري طراحي !؟آب چقدر هزينه داردتلفن يا يك لوله

 در عوض يك  وشدميزياد ميفضاي عموو كرديد كه فضاي سبز مي

ساختيد و اين مردم را در ارتفاع ميقه  طب پنجاه يا چهل ياسيساختمان 

جايي هم جابه.رسيدميسيسات شهري به حداقل أت هزينه،داديدمياسكان 

.دشميوآمد مسيرهاي معيني رفتبسيار راحت بود و از 

 پيشنهاد شما به .ن ترافيك يكي از مشكالت بزرگ اين شهر استاآل●

اين مسئله و مسائل ديگر حل براي ،ريز شهريشناس و برنامهعنوان جامعه

؟شهري چيست

عنوان يك حقيقت با آن برخـورد        ما بايد به    و  وجود دارد  اآلنهمشكلي ك �

 اگـر ايـن   .رودمـي جايي شـهري هـدر   اين است كه زمان زيادي در جابه   كنيم

ايـن   متوجـه  شود و ما اصالًميزمان را شما به پول تبديل كنيد ميلياردها ريال   
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خريـده يـا    ست كه بـا هـيچ بودجـه و ثروتـي            ياه پديد  زمان .نيستيمموضوع  

مــشكل در نتيجــه . راي ارزش مــادي اســتچيــزي و. شــودبازگردانــده نمــي

يـن زمـاني    اهحساب كنيم ك  تا  مان در شهر نداريم      ز ريزيبرنامهاينجاست كه 

توانـد  مـي  از آن استفاده شود      بجاگر  اهد چه ثروتي است ك    ورميكه از دست    

 و امـا مـشكل ترافيـك كـه در           .تحول ايجـاد كنـد    در جامعه   اثربخش باشد و  

يكـي در بعـد     : لفـه دارد  ؤ چنـد م   كـه خـود    هستيم   روروبهها با آن    جاييجابه

. در آن بحثـي نيـست  و  جمعيت زياد است ؛ن اشاره شد آهجمعيتي است كه ب   

هــايي كــه  بــا توجــه بــه فعاليــتيجمعيتــكــه شــهر بــراي چنــين دوم ايــن 

بينيد كه ما به مراكز    مي كرد طراحي نشده و شما       بينيپيشآنها  بايستي براي   مي

فـرض كنيـد   . م مراكز خريد دسترسي نـداري     و مراكز آموزش ،اشتغال جمعيت 

پاركينـگ  آن  بـراي   و   ساختيد شما يك بيمارستان در يك خيابان خيلي شلوغ       

ر اگـ ، ببرنـد  داخل بيمارستان به   مريض را    تاآورند  ميماشين  .در نظر نگرفتيد  

،نـد اه توقف ممنـوع گذاشـت      و دقت كنيد تا دلتان بخواهد تابلوي پارك ممنوع       

!ب چه كار بايد كرد؟خ

 اجازه ساخت اين بيمارستان را بدهيم  وما موقعي بايد اين تابلو را بزنيم

اين بيمارستان هزار فرض كنيد . جايي مردم را كرده باشيمول فكر جابهاهك

هايشان آيند به مريضميراد خانوار كه متوسط افاز طرفي .تخت دارد

 كه اگر آن را در هزار تخت ضرب كنيم  نفر استپنج يا چهارسركشي بكنند 

شان را پارك كنند نقليهبايد خيلي راحت بيايند وسيله.هزار نفرشود پنجمي

اين است كه ! آيا ممكن است؟.د و برگردندنشان را ببينبروند مريض

سسات ؤ م،سيسات شهريأيعني بين ت.  نداريمريزيبرنامهما گوييم مي

رساني شهري، جمعيت و نياز آنها هيچ نوع تناسبي در شهر وجود خدمات

كنند مي طراحي  قبالً يعنيكنندميحاال در شهرهاي جديد اين كار را .ندارد
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مييك بافت قديكه  ولي در شهري مثل تهران ؛كافي نيستندازهاهفضا بكه 

فرين است معضل ما كه آههم بسيار هزينمي در اين بافت قدي تحولدارد و

هاي ما متناسب با عملكرد واقعي  اين است كه دسترسي،بحث ترافيك است

.شهر تهران نيست

حل پيشنهادي شما براي اين موضوع چيست؟راه●

را خودمان تجربه چيز توانيم همه ميكنيم كه نميما در جهاني زندگي �

 تجارب ديگران استفاده كنيم و زود به نتيجه برسيم و زود هم  ما بايد از.كنيم

.به كار بگيريم

،زماني بحث بود كه تهران نياز به مترو دارد ما خيلي دير شروع كرديم

كرديم خواهم بگويم حاال كه شروع ميحاال هم .  شروع كرديم،ولي خب

 تا شهرهايي به فكر شهرهاي ديگر باشيمبايد ن از اآل. الك پشتي جلو نرويم

ند و الزم است كه ناند روزي مشكل تهران را پيدا نكن مراكز استانآلاهك

راني راني و اتوبوسي مترو براي آنها بكنيم و سيستم تاكسريزيبرنامه

ن وجود دارد به هيچ عنوان جوابگوي اين آلاآنچه.خودمان را اصالح كنيم

. جمعيت نيست و غلط هم هست

مان دهي سرويس،مانيتوانستيم به تناسب نياز جامعه شهربراي اينكه ما ن

راني ما بدترين اين سيستم تاكسي.  هميشه عقب هستيم.را جلوتر از نياز ببينيم

به اين فكر كنيد كه اكنون ما در سطح شهر چند نوع . نوع سيستم است

 و بدتر از همه ، تاكسي سرويس،نارنجي، تاكسي خطيتاكسي داريم، تاكسي 

تنها راه و ند اهكه جذب اشتغال شهري نشدوجود دارند  گروهي از افراد ،ااينه

 بشوند  وبخرندكه يك اتومبيل ند اين است اهكه پيدا كردايساده

، ايستگاه دارد،هاي كوچولو و شايد بدتر از اتوبوس، چون اتوبوساتوبوس

همن ب. است اينهخاطربه ترافيك ما .ايستندمي اينها هرجا دلشان خواست اما
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.گرددميدنبال مسافر و رود مي راه ؛گويم وسايل نقليه سرگردانميينها ا

اتومبيل نبايد دنبال مسافر باشد، بايد سيستم طوري باشد كه مسافر بيايد دنبال 

توانيم جلوي اين همه مسافركش شخصي را بگيريم مي ما ن اما.وسيله نقليه

.دهي كنيماينها را بايد سامان،شودميمين أشان از اين راه تبراي اينكه زندگي

 طوري عمل ،ها در نظر بگيريم و با مطالعه قبليبايد جاهايي را براي اين

ينها سطح شهر را خيلي اشغال نكنند و همزمان هم كاري كنيم كه اهكنيم ك

ن  آههمه بتوانند بتا ش گسترده شود اهمترو هم گسترش پيدا بكند، شبك

.راني هم منظم شودنند و وضعيت اتوبوسدسترسي پيدا ك

ش ارزان است و اهوريل هم هزينمن. ز منوريل استاهئله ديگر استفادمس

ن جا دارد در تهران و و اآلجا كند جابهاتوبوس مسافر ندازهاهبتواند ميهم 

. استفاده كنيمآنها از در خيلي از مراكز استان
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فعيدكتر عبدالمجيد ار

گناي بندرعباسكوه،1318متولد 

ليسانس زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه تهران، دكتراي زبان و فرهنگ خاور 

.سسه شرقي دانشگاه شيكاگوؤاز ممييالعنزديك باستان و فرهنگ و زبان 

و  شمسي 1377 در سال هاي موزه مليسيس تاالر كتيبه تأ:هافعاليت

 برگزاري كنگره نخستين مجمع 1382، سال1381ال مسئوليت اين تاالر تا س

هاي نوشتهبازخواني دست. المللي پيوندهاي فرهنگي كهن در ايران و آسيابين

. هاي شوشجمشيد و آجرنوشتهتخت

هاي نوشته، گل ديگر فرمان كورش بزرگ و چند مقاله كتاب:ليفاتأت

ستاد دانشگاه ك ا لوح ريچارد هل2600سازي  آمادهجمشيد،باروي تخت

.شيكاگو براي چاپ

جمشيدهاي تختنوشتهغرافيايي گلهاي ج زمينه:ادكترموضوع رساله
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يالم را معرفي ع امپراطوري ،جناب آقاي دكتر ارفعي براي شروع گفتگو●

؟كنيد

لبته تاريخ اه ك-در حدود چهارهزاروپانصد سال قبل از ميالدمييالعقوم �

ان شدند و بيشتر در جاهاي باستاني شوش  وارد دشت خوزست-دقيقي نيست

شناسي دورهستاد باستاناهبنا به نظر دكتر عباس عليزاد. گزيدنديسكن

.از راه فارس به خوزستان رفتندو از فالت ايران آنها يالمي، ع

يشان شناسايي و رديابي و بر روي آنها اههايي كاين نظر براساس سفال

 حضور ،در شوش از اليه هجدهم. ستاهدست آمدهند باهتحقيق كرد

هاي نوشتهدر گل.لبته باز هم تاريخ دقيقي نيستاه محسوس است كهايالميع

 اينطور دهدميرا نشان م .ق سال 3100 تا 2000شوش كه تاريخي در حدود 

آمدند و شوش را مركز خودشان قرار به دشت خوزستان هايالميعآمده كه

 چهارراهي براي تجارت بين شرق ايران و وشزيرا در آن زمان ش،دادند

پل بين النهرين و آسياي صغير و همچنين بين شامل هاي غربيِسرزمين

 ساكن شدند و آنجاهايالميعبنابراين . شد محسوب ميجنوب و شمال ايران

از نظر تاريخي . ندآن ماندشهر شوش را بنا كردند و تا زمان هخامنشيان در 

ست كه اهالنهريني اشاره شدهاي بين در نوشته،يالمعقومبار به براي اولين

يالم حضور عها در النهرينيالنهرين يا بين در بينهايالميعدهد مينشان 

.  البته تاريخ آن تا حدي نامشخص است كهنداهداشت

يناهالنهرين بپادشاه بينكه حمالتي تاريخ م ما براساس . ق2300از سال 

 هستند و فرماندارانشان و كساني كه قدرت را ينجااهبا افرادي ك،كندميمنطقه 

دست ي بهاهنوشتهمچنين از خود شوش گل. شويمميدر دست دارند آشنا 

پادشاه هر سلسله دوازده  كهپادشاهي در آن ذكر شدهآمده كه نام دو سلسله

از يكي از اين پادشاهان. شودمي بيست و چهار پادشاه داشته و جمعاً
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از شود؛ يكي ميخوانده نقديم بر جاي مانده كه مييالعي به دو زبان اهنوشت

ها گرفته كه ميخي بود و از سومرياست » اكدي كهن«به خط ها اين نوشته

يكي دو نفر از مي كه در آن اساهدست آمدههمچنين چند مهر ب. بودشده 

 در دست  ديگري، ولي غير از آن چيز استفرمانداران شوش ذكر شده

 به مدت دويست سيصد سال  وم. ق1950 يا 1900تا حدود سال . نيست

مردم توانيم دربارهمينها  آهداريم كه با استناد بدر دست خوبي مجموعه

. شوش بيشتر بدانيم

باز به م. ق1400 يا 1300 حدود سال در.تاريكي استبعد دورهدوره 

م طول . سال ق1100خ اين دوره تا  تاري كهخوريمميهاي ايالم ميانه برنوشته

ز اه و بعد دوباراستسيصد سال دوره تاريكي تا دوباره دويست . كشدمي

پس از آن در حدود . خوريممي بر هايالميعهطريق متون آشوري و بابلي ب

ها و آجرها نوشته متون پادشاهان ايالم نو بر روي سنگ بهم.ق700سال 

ين از نظر اهلبتا. رسدميحكومت كورش ه ب پس از آن نوبت رسيم ومي

بينيم كه ميحكومتي است، اما از نظر زماني، ما در زمان هخامنشيان هم 

هاي پادشاهان هخامنشي به سه زبان بابلي نو، فارسي باستان و نوشتهسنگ

 به جمشيدتختز اههايي كنوشتههمچنين گل. ستاهنوشته شدمييالع

 پر از واست مييالعبه زبان هنوشته، بقي دو يا سه گلدست آمده به غير از

.هاي فارسي استواژه

النهرين  كلي سه زبان در جنوب ايران و بينطوربههايالميعدر زمان 

ها، زبان  اما در مدرسه، بودمييالع زبان ،در جنوب ايران. وجود داشت

ي سومري و  يككه دو زبان نيزدر عراق .شدميسومري و بابلي تدريس 

هاي مختلفي تقسيم به دورههر كدام كه بود وجود داشت ديگري هم اكدي 

.شوندمي

م.ق2000م تا . ق2300ز زبان اكدي داريم مربوط به اهاولين اشاراتي ك
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بعد چون يك قوم آموري از . گويندمي»كدي كهنا «هن دور آهاست كه ب

 و »بابلي«ن  آهه بعد در جنوب بشود از اين دوره بميالنهرين غرب وارد بين

از حدود كه شروع آن ي دارد اهبابلي خود دور. گويندمي»آشوري«در شمال 

يم رسمي»بابل ميانه«به  بعد .گويندمي»بابلي كهن«ن  آهبم است و .ق1600

پس .كندمي ادامه پيدا م.ق1100شود و تا مي شروع م.ق1400ز حدود اهك

شود و تا دورهمي شروع م.ق800ز حدود اه است ك» نوبابل«از آن، دوره

البته . كندميها تا انقراض خط ميخي ادامه پيدا هخامنشي و به قول بعضي

. است»بابل جوان«ن طرف دوره آه از زمان هخامنشي بمعتقدند كهها بعضي

؟ترين خط آن دوره چه خطي بود رايج،استاد●

ها از قـوم ديگـري   اين خط را سومري .  خط ميخي رايج بود    ،در آن دوره  �

كننـد و سـطح آن را ارتقـا         مي اقتباس   ندالنهرين بود بينكه پيش از آنها ساكن      

 ميالدي ادامه پيدا    75اين روند تا سال     . كنندمي در مدارس تدريس      و دهندمي

.رودميكم از بين زند و كمميزانو » ميخط آرا«كند و پس از آن در برابر مي

؟ستاهكداميك كشف رمز شدمييالعي دورهاز خط ها●

يالم قـديم كـه خـط    عشود؛ميهاي مختلفي تقسيم   به دوره يالم  عسلسله�

شـان خوانـده    يالم نو كه خـط    عيالم ميانه و    ع،توانيم بخوانيم ميآنها را هنوز ن   

هـا كـه در    آن را از بـابلي هـا يالمـي عها ميخي اسـت و     اين خط همه. شودمي

ها كـه در شـمال عـراق        ز آشوري اهودند اقتباس كردند ن   جنوب عراق ساكن ب   

.كندمياين خط تا اواسط پادشاهي هخامنشي ادامه پيدا .بودند

؟ثرات فرهنگ اقوام بر همديگر صحبت بفرمائيدأ و تتأثيردرباره●

هايالميعزاهآن چيزي ك. ي گرفتاري داريماهاز نظر نوشتاري تا انداز�

هايالميعما با فرهنگ و سيستم داخلي . دادي سند استتعبرايمان باقي مانده 

. نداه و خصوصياتي داشتهااسطورهه چهايالميعدانيم مي اما نيم،آشنايي دار
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 مگر از ،در فرهنگ ما رسوخ كردهدانيم چقدر فرهنگ ايالم مي نمتأسفانه

يلنهرينابين در شوش توانستيم متون ادبي .هماندباقي ها كه طريق بعضي نشانه

 در اينجا شناخته النهرينبيندهد كه فرهنگ ادبي ميپس اين نشان . پيدا كنيم

 مثالً،هاتوانيم روي خيلي از نقشمييالم را ع فرهنگي تأثيرشده بود و ما 

ما خيلي . ند در آن ببينيماهها داشتنقش مار پيدا كنيم و نفوذي را كه همسايه

مهم مسئله. رديابي كنيمالنهرينبينم در زبان توانيميرا ميهاي ايالاز واژه

يالم داشته و بنابراين  عهتر نسبت ب فرهنگي غنيالنهرينبيناين است كه 

.ستاهگذار بودتأثيربيشتر 

؟ستاهماندباقي يالم چه چيزي عاز فرهنگ مادي و معنوي ●

از نوشته داريم كه مقدار زيادي حدود سيصد تا چهارصد گلا تاكنون م�

 درباره هممقدار زيادي. ستجاره و خريد زمين و اين چيزهااهمربوط بآن 

 براي شناخت بهتر ياهتواند روزنميكه چيزهاي ديگر است ارث و ميراث و 

.فرهنگ اين قوم باز كند

 تصويري و خطوطي كه در و تفاوت آن با خطط ميخي خدرباره●

؟ بفرمائيد به وجود آمدندمراحل بعد

 اما اين خط، تصوير چيزهايي ،دانممي ناز خط تصويريي من چيز زياد�

اين . نها مدنظرشان بود و هر كدام هجاهاي خاص خودش را داشت آهبود ك

ها به وجود آمد كه شايد هاي دوم و سوم مصري متحول شد و خطخط بعداً

.هم منبعث از آن بودميخط آرا

النهرينبينها در يبه وجود آوردند كه پيش از سومرميخط ميخي را قو

البته در آن موقع از خط براي نوشتن مسائل اقتصادي استفاده . ساكن بودند

كرد و فالن مقدار مي در آن موقع كسي در معبد شاهي كار مثالً. كردندمي

دانست ميشد، بنابراين او بايد مي وارد معبد يا كاخ  ديگريهگندم يا هر وسيل
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يا انباردار بايد . ستاه ديگر وارد يا خارج شدكه چه مقدار گندم يا هر چيز

همين مسئله نيازمند .ي آورده و چقدر آوردهسكچه دانست اين وسايل را مي

. سند بود و براي همين هم خط پديد آمد

هاي نوشتهكم ادبيات و دستكم.  اقتصادي هستند،هانوشتهاولين گل

ساختند خام ميهايي كه ن شكلالنهريبين در قبالً. شودميپادشاهي وارد خط 

ههاي ادبي كنوشتهگلدستوري يا ادبي نداشت، درست مثل بود و هيچ نشانه

كم شروع به كشيدن نقش كاالهاي آنها كم.ز شوش به دستمان رسيدها

 يك شكل خاص نوشتاري ،موردنظر كردند و براي اشكال مختلف در طبيعت

استند روي گل بنويسند چون پديد آوردند كه بعد ساده شد و وقتي خو

زيرا نوشتن و ،شد خط راست را ترجيح دادندميبا فشار نوشته اشكال 

ها تبديل كم اين خطبعد كم. بود...دايره واز تر كردن خط راست راحتحك

كم  بعد كم؛بتدا سه تا چهارهزار شكل مختلف داشتاهكبه خط ميخي شد

 سيصد شكل ساده تا م كه تقريباً. ق2300 تا حدود سال ،تر شدساده و ساده

جز در ايالم به. افتادالنهرينبين در اتفاقاين . خط ميخي باقي ماندپايان دوره

 نوعي خط ميخي رايج بود كه ،توانيم آن را بخوانيممي ن اآلنهخط خودشان ك

اين خط تا پايان دوره.  شكل داشت و اقتباسي بود127 تا 126در حدود 

ين نكته را بايد مدنظر داشت كه خط دائماًاهالبت.شدمياده هخامنشي استف

.شودميتر كند و سادهميتحول پيدا 

؟يالم، در ايران هم خط تصويري داشتيمعآيا قبل از دوره●

در آن . ن خط تصويري گفت آهتوان بميداشتيم كه نمييالع خط نوعي�

ز پيداشدن اين اهدر حدود صد سالي ك.  شكل نماد يك چيز بودهرخط، 

از . شناسايي شده كه نشانه و عالمت خدا بوده چند هجاتنهاخط گذشته،

 يك سر مثالً. تصويري نيستن صورت  آهطرف ديگر خط ميخي هم ب

. شد اما در آن خط فقط به معناي سر نبود بلكه تلفظ خاصي داشتميكشيده 
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ه معني ايستادن و هم  هم ب،رفتنكشيدند كه هم به معني راهمييا شكل پا را 

كشيدند كه به معني آسمان و ستاره بود مييا عكس ستاره را . به معني پا بود

 در ابتدا يك شكل .آمدمياز نام خدا ي كه قبلاهو گاهي به معني شناس

گرفتند و بعد بر اثر هجاهايي كه در زبان خودشان مي را نماد چيزي خاص

ان خودشان كردند و توانستند نشان بدهند كم وارد دستور زبداشتند آن را كم

.ست و آن وقت زبان به وجود آمديچن نشانه آهك

 تصويري بودند بعد تبديل به خط ها قبالًگويند خطمي اينكه استاد،●

ندازه درست است؟اهتا چ،شدند

، ولي خط ميخي ه تصويري بود قبالً كهدرست استمييالعخط درباره�

اگر خط تصويري را كنار هم بگذاريد به راحتي .  تصويري نيستكامالً

توانيد مار، يا هر چيز ديگر را تشخيص دهيد اما وقتي عالئم خط ميخي را مي

 درواقع در !گويد كه شكل دست است يا نهمي اين به شما ن،بگذاريد كنار هم

.نداهخط ميخي ايده را گرفته ولي با هجاي خاص خودش تعريف كرد

 شما چه كاري ؟لوح معروف چه مشخصاتي داردمان كورش و آن فر●

؟يداهبراي شناخت و بازخواني اين لوح كرد

اين لوح در قرن نوزدهم در بابل پيدا شد و يك استاد انگليسي به شـكل                �

در دانـشگاه  .امروزي آن را بازنويسي كرد و بعد ديگران روي آن كـار كردنـد        

 پادشـاهي كـه     -به نبوكدنصر كردند متعلق   ميي بود كه فكر     اهيل آمريكا قطع  ي

مـن متوجـه شـدم شكـستگي بـا لـوح كـورش        اسـت؛   -مغلوب كورش شـد   

كار من اين بود كه توانستم آن خط را كه محل پيوند ايـن دو لـوح                .خواندمي

متن كتيبه در يـازده يـا   .  كسي اين كار را نكرده بود،است بخوانم و قبل از من    

گويد ميم و ستمهاي نبوكدنصر     از ظل ،  دوازده سطر اول شكستگي دارد و بعد      

.ستاهكتيبخرهؤكند و بعد مميو از سطر بيستم به بعد خودش را معرفي 
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 همچنين قواعد و اصول جمشيد وهخامنشيان و تخت درباره،استاد●

؟ها صحبت كنيدجمشيد و لوحهمعماري تخت

ز هنر آن لذت ببرم اهجز اينك.  ندارمجمشيدتختمن كاري به معماري �

صحبت هايش نوشتهتوانم دربارهميبلكه تنها، سازندگانش را تحسين كنمو

 دو اتاق درن  آه يك دست:نوشته داريم دو دسته گلجمشيدتخت ما در .كنم

ديگر كه مقدار محدودي است  پيدا شده و دستهجمشيدتختديوار شمالي 

هاي لهاي نوع اول از حدود سانوشتهبخشي از گل.جمشيدتخت خزانه در

طور پراكنده تا سال پانزدهم حكومت داريوش  به،هشتم حكومت داريوش

شود و ميام شروع ست از سال سياهدسته دوم كه مال خزان. انددست آمدهبه

 اين شباهت هر دو دسته. يابدمي ادامه ،تا سال هفتم حكومت اردشير اول

 ما جمشيدتختر د.ينها، اسناد اداري و پرداخت حقوق استاهاست كه هم

 توليد و گردآوري غذا، يك حكومت را ببينيم؛مراحل مختلف ادارهتوانيم مي

.ئه، و گزارش ساليانه در اين باره توزيع و ارانبار،اهونقل و سپردن آنها بحمل

دهد كه چقدر ميداريوش است نشان بعضي از اين اسناد كه مربوط به دوره

 براي ،نداه كارگر بوده، چقدر جيره داشتكاال تحويل گرفته شده، چند نفر

شد، مي غذاها چگونه توليد ،گرفتندميهايي  چه جيرهمسافران دولتي در سفر،

بينيم ميبعد  در دوره.... ودادندميچه كاالهايي را در ازاي حقوق به كارگران 

ه بينيم كه چه مقدار نقره بميشود و پس از آن مينقره در ازاي كاال پرداخت 

 براي خريد يك گوسفند، نه مثالً.دگردميچه تعداد و با چه قيمتي پرداخت 

س گوسفند برابر با أشد، يا قيمت يك رميپيمانه گندم و جو بايست داده 

ها را نشان تمام اينها اسناد دولتي هستند و پرداخت. گرم نقره بود4/2

 ما ،نها خوانده شدههفتصد از آيا ولي در بارو كه تا به حال ششصد . دهندمي

شناسان و آنهايي  و ايرانالواح داريم كه جاي ديگري نبوده،از  زيادي تعداد

.ين مسئله واقف باشنداهدانند بايد بميباستان وستايي و فارسياهك



       به همين سادگي74

حدود هفتصد تا اسم شهر در  يعني در شهرهاي باستانيميبسياري از اسا

، جمشيدتختشيراز، تبريز،هرها مثلهاست كه بعضي از آن شنوشتههمان گل

 كه همه ، هنوز وجود دارندد و شهرهايي مثل هزار يا كام فيروزسارگاپا

.هخامنشيان استمربوط به دوره

؟هاي رايج در دوران هخامنشي صحبت بفرمائيدخط دربارهاستاد،●

هاي نزديكش دو نوع ايران و سرزمينهخامنشي در محدودهدر دوره�

ه شده و يكي يكي خط ميخي كه روي گل يا سنگ، نوشت:اشتهوجود دخط 

چون مركب كه ،يا چرم نوشته شده مركب روي گل كه بيشتر باميخط آرا

 اما تعدادي از آن ، از بين رفتهبازد اكثراًمي و مركب به مرور زمان رنگ بوده

.ستاهبه دست ما رسيد

بدانيم، چون وقتي كه يمالمللي را در آن زمان بايد زبان آرازبان بين

دنوشتنميمي با زبان آرافرستادندميشاهان هخامنشي فرماني به غرب ايران 

توان ميمصر ) آسوآن(»الفانتين« حتي در هخامنشي را،ميهاي آراو اين نوشته

ها را  كه ناسخين يعني آنهايي كه نوشتهتوان احتمال دادميبنابراين . ديد

هيي باشند كهايالميعزبان بوده باشند يا مثالًميآرانوشتند ممكن است مي

 واو و  واو، سين، نون،هاي، حرفدر بيشتر جاهاچون . دانستندميهم ميراآ

.بينيمميخ را 

 در هايالميعي از اهدر جنوب ايران رايج بود و ما هنوز نوشتمييالزبان ع

 آنها ساكنان خوزستان، االًيم و احتماهشرق زاگرس يا شمال فارس پيدا نكرد

.نداهفارس يا شايد هم دورتر بود

نوعبنابراين ما دو . يماه به دست نياوردهايالميعدر حال حاضر چيزي از 

هخامنشيان در ايران خطوط ميخي كه در دوره. و ميخيمي آرا:خط داريم

 يكي به خط فارسي باستان است كه ميخي و هجايي است و ،نوشته شده

يا بابلي مييالع ربطي به خط ميخي ها بوده و هيچع آن هم با خود ايرانيابدا
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است كه به زبان مييالعخط دومي، خط . ندارد و در آن زمان مرسوم بوده

ياين خط از خط بابلي اقتباس شده ولي زبان.  استالنهرينبينو خط مييالع

متفاوت و 

ز اهدادن كلمه در جمله با استفادطور كلي آنها با قرارهب.فرد داردمنحصربه

.كردندمييكي دو پيشوند منظورشان را بيان تعداد محدودي پسوند و 

بنابراين . و صرفي است مثل عربيمي بوده زباني ساي كه رايجزبان بابل

با اين لهجه خاص بابلي نوشته يا ، ميهاي ساطبق دستورالعمل كليه زبان

م ديگري نيز در ايران داشتيم ولي ما اقوا. شدميخوانده يا گفته 

ها يا ياهمثل اقوام هيتي يا همان سوري.  استنماندهي از آنها باقياهنوشتدست

عنوان كارگر كه در آسياي صغير ساكن بودند و در زمان هخامنشيان بهمياقوا

 ولي چيزي از آنها تا به حال ،شدندميكار ه مشغول ب،يا رئيس يا مسئول گروه

شده، غير از يك متن فينيقي كه به خط يوناني نوشته و در ميان پيدا ن

.ستاهها پيدا شدنوشتهگل

 بفرمائيد آيا گستردگي خط و تغيير و تحوالت خطي با زبان ،استاد●

يا خير؟است همراه بوده و زبان هم به موازات خط پيشرفت كرده 

كنـيم كـه   مـي ز خطي اسـتفاده  اهما امروز. جداستخط و زبان دو مقوله  �

زبان . ما پيوند زباني با زبان عربي نداريم      ا،  هاقتباس شد ميعربي است و از آرا    

هـايي داريـم كـه     ن نوشـته  مـا اآل  .  متفاوت اسـت   ما با زبان صرفي عربي كامالً     

مـن  . كنـد ميپس خط فرق    . ممكن است به خط اردني يا عربي يا چيني باشد         

زبان به كار   اين  هاي خاص   ژگيگيرم و در زبان خودم براساس وي      ميخطي را   

 اما من براسـاس زبـان خـودم         ،در آن نيست  » پ«برم، مثل عربي كه حرف      مي

بنابراين در خط مـورد     .  بتوانم زبان خودم را بيان كنم      تاسازم  ميبرايش شكل   

.كنمميهاي زبان خودمان را اعمال نظر، ويژگي
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كل و تلفظ وجود  گرفتند همان شالنهرينبين از هايالمي عه كدر خطي

 كه با آنها كامالًرا بودهاي دستوري خاص خودش را داويژگيداشت اما 

نث و تثنيه وجود ؤحروف مذكر و ممييالع در زبان مثالً. داشتتفاوت 

نويسيم اما ميمفرد اي كلمه. ها مفرد و جمع يكسان استخيلي وقت. ندارد

ي يا بابلي شما ملزم كه در يك زبان صرفي مثل عربدر صورتي. جمع است

ما تحوالت زيادي را از آغاز زبان . هستيد كه تمام اينها را رعايت كنيد

از زبان فارسي، واژه مييالعبينيم كه زبان ميهخامنشي در دوره. بينيممي

 با وجود اينكه ؛ستاهما زبان خودش را حفظ كرداههاي زيادي قرض كرد

ا نوشتهدر واقع آنها، آن را ب. ارسي استها فشايد پنجاه يا شصت درصد واژه

. نداهانطباق دادمييالع

 هر چند -هايييا اين زبان، مايه آهزبان فارسي امروز بفرمائيد كدرباره●

هاي باستاني دارد؟ از زبان-خفيف

.شودمي هشت فرم و شكل مختلف صرف هاي فارسي باستان درواژه�

مييالعولي زبان . كندمي هم صرفش فرق ، بازرسيم ميوقتي به واژه پاياني

زبان فارسي كه شايد اين قدر پيچيدگي نداشته باشد و هيچ بعيد نيست 

. تغيير كرده باشدبسياريالمي، عباستان زير نفوذ زبان 

شود و در ميهخامنشي شروع زبان ايراني از اواخر دورهتغييرات عمده

 آن حالت صرفي را ندارد و مثالًكند و ديگرميين خط تغيير ااشكاني دوره

 مفرد و جمع و حالت اضافه ؛شودميهاي مختلف يكسان ضماير در حالت

داشتيم ديگر » اَ«و مفعول » م«آيد و برعكس سابق كه فاعل و مفعول ميپديد 

 كلمه در جمله به شما ،طور است هم همينهايالميعدر . چيزي نداريم

گر در زبان فارسي مذكر و اهعالوبه. ني كنيدگويد كه چه بخوانيد و چه معمي

ز اهين دليل است كاه بهاي صرفي يكسان شده،حالتنث از بين رفته و ؤم
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.ستاهثر شدأمتمييالعفرهنگ و ادبيات 

ز فارسي كهن در زبان فارسي داريم كه يا از اهايي  هنوز واژههامروز

ي كه در همان زمان هايطريق زبانباستان به ما رسيده يا از طريق خود فارسي

.ند و ممكن است نوشتارشان موجود باشد يا نباشدابوده

 لزوم رويكرد به زبان و خط باستان به چه ميزان است و اگر كسي اوالً●

 باشد كه در اين زمينه فعاليت كند چه بايد بكند؟مندعالقه

دهد مي نشان شناسيدمين را ن آهرويد كميدنبال موضوعي به شما كهاين�

توانند ميها اين ناشناخته. كنندميها هستند كه ما را جذب ناشناختهاين كه 

يا هاي باستاني يا نجوم، شناسي يا زبانمربوط به گذشته باشند مثل باستان

همه، ...و مي فيزيك، شيتوانند براي امروز يا براي آينده باشند مثل علوم،مي

و ناخواه زندگي خواه. ستها دستيابي به ناشناخته ما براياينها نشانگر تالش

 اگر كسي .هست و گذشته چراغي براي آينداه براساس گذشت ماهاياندوخته

متأسفانهن اآل. را بخواند بايد به خارج از كشور برودميهاي قديخطبخواهد

 از شاگردان نمن خودم چند ت. دنشوميتدريس ناين خطوط ن ادر اير

در اين رشته لمان فرستادم تا  آهخود را از طريق يكي از دوستان بمندعالقه

هاي ايراني مثل فارسي در ايران فقط زبان. يران بياينداهدكترا بگيرند و ب

.شود تدريس مياندهاي ايرانيزبانز خانوادهاههايي ك و زبان پهلوي،باستان
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 الستيدكتر محمدعلي

تهران،1345متولد 

ليسانس علوم ارتباطات گرايش تحقيق در كاربردي، فوقميليسانس شي

ميعضو هيئت عل.وم ارتباطات گرايش روزنامه نگاري دكتراي عل،ارتباطات

زاد واحد تهران مركزي، مدير  آهدانشكده روانشناسي و علوم اجتماعي دانشگا

تكيه بر  سال پژوهش در ارتباطات با 15پژوهشكده مطالعات انساني، 

. سياسيشناسيجامعهشناسي و نشانه

 مقاله 13در نشريات داخلي و مي مقاله عل68انتشار : ها و مشاغلفعاليت

هاي تخصصي  تدريس، پژوهش و مشاوره در حوزه،الملليدر نشريات بين

شناسيجامعهعمومي، افكارسنجي و ارتباطات شامل تبليغات، روابط

.ارتباطات
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؟ ارتباط چيست●

ارتباط «بايد گفت،از ارتباط داشته باشيممي علياگر بخواهيم تعريف�

ن  آههاي مربوط ب عناصر و مدلا همه ب ارسال پيام از منبع به مخاطبفرايند

ارتباط «ارتباط صحبت كنيم بايد بگوييم  اما اگر بخواهيم راحت درباره».است

 يعني ».ستهمان چيزي است كه حاصلش زندگي اجتماعي امروز بشر ا

،بينيمميهاي اطراف خودمان  تمام چيزهايي كه در عرصه زندگي انسانتقريباً

 همه  ولر، تعقّ احساس، ادراك، زبان، تفكّ؛ستآنهامحصول زندگي اجتماعي 

 خود زندگي اجتماعي هم محصول . فرزندان زندگي اجتماعي بشرند،اينها

مروزه اههايي است كپديدهپس ارتباط ما در تمام . نوعان استارتباط با هم

.كنيمميدر اطرافمان مشاهده 

كه بشر ند در حالياهچرا عصر حاضر را عصر ارتباطات نامگذاري كرد●

 اين  درباره.از روزي كه زندگي خودش را آغاز كرد با ارتباط همراه بود

مفهوم صحبت بفرمائيد؟

در اين شكي  وقدمت خود بشر استندازهاهسابقه و قدمت ارتباطات ب�

!؟نامندمي اما چرا عصر حاضر را عصر ارتباطات و اطالعات ،وجود ندارد

:براي مقدمه الزم است به چند اصطالح اشاره كنم

.  آشنايي استيد و واژهاهكار بردهيد و باه را شنيد»گفتمان«شما اصطالح 

ضعيت وكنندهگفتمان عبارتست از وجه غالبي از مناسبات انساني كه تعيين«

 وقتي به مناسبات ،ز زندگي بشراه مثال در يك دور براي».انسان است

هبينيد كمي،كنيدميدهنده جامعه دقت  آن جامعه و عناصر تشكيلياعضا

بينيد كه مي.كنندميبرقرار هم ارتباط كثر افراد از طريق خشونت باا

 گذشته  سال چند صد؛كنندميدولتمردان با مردم از طريق خشونت برخورد 

اداره كشور خود را ها ها و باج و خراجچالها با سياهبسياري از دولت
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خشونت بين همسران . خشونت حاكم بود، بين حاكميت و مردم.كردندمي

ها را  بچه،پدر و مادر. زد تا او را اداره كندمي زن را ، يعني مرد،حاكم بود

حتي بين دوستان يك . زدميرا م شاگرد معلّ. زدند تا آنها را تربيت كنندمي

وجه . هايش بودندبقيه نوچهو  كسي كه زور بازو داشت سركرده بود ،محله

گوئيم ميما . ينها وجود داشت؛ خشونت و اعمال خشونتاهمشتركي بين هم

. گفتمان غالب در آن جامعه گفتمان خشونت است

 شكل داده اين گفتمان به پاداش تغييركه بينيم ميي ديگر اهدر دور

 حكومت به كنند، مثالًميميد پاداش با هم ارتباط برقرار اهشود و همه بمي

كند، ميها را دفع كشد، زبالهميجاده ، دهدمي گاز  و برق وشهروندان آب

خرد، ميشوهر به جاي اينكه زن را بزند برايش طال .... كند وميپست ايجاد 

بازياسباب پدر و مادر براي فرزندان كند،ميمعلم براي شاگرد جايزه تعيين 

خرند و همديگر را مهمان ميبازي براي يكديگر هديه دوستان هم. خرندمي

. گفتمان پاداش است، گفتمان غالب بين اين افراد اصطالحاً.كنندمي

ست افراد نه براساس كيفر و اه رسيد آنهدر حالت سوم كه بشر ب

ها دست دولتمثالً.كنندميارتباط برقرار خشونت و نه براساس پاداش با هم 

و از طريق زنند مي تلويزيون و مطبوعات ،هايي مثل راديوسيس رسانهأبه ت

ي يهمسران هم چيزهابين . رسندمي به سازگاري و هماهنگي ،ناع و ترغيبامت

تمان يم گفيگومياينجا اصطالحاً.كندمي درك متقابل ارزش پيدا تفاهم و

درست . استيا گفتمان ارتباطاتناع و ترغيب گفتمان امت،عهحاكم بر جام

 در عصر حاضر است كه بقيه ولي،رتباطات سابقه چندصدساله دارداهاست ك

 و گفتمان غالب، گفتمان ارتباطي حال افولندشوند و در ميها منزوي گفتمان

رود تا كسيمي كسي كه بر رسانه حاكم است حرفش بيشتر پيش مثالً. است

به تا كنند ميهمه صاحبان قدرت تالش بنابراين .كه سالح يا ثروت دارد

تر صحبت كنند و با تبليغات  و مستدلهدرقدرت ارتباطي دسترسي پيدا ك
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يم عصر، عصر اطالعات و يگوميدر چنين شرايطي . طرفدار جمع كنند

خواهد در شرايط حاضر زنده بماند و مي كه زيرا هر كس،ستاارتباطات 

. ناچار است كه بهتر ارتباط برقرار كند،باشدشرايط بهتري براي زندگي داشته

اگر . اگر كسي بخواهد جايي استخدام شود بايد بهتر ارتباط برقرار كند

بخواهد فرزند خودش را درست تربيت كند بايد ارتباط برقرار كند و اگر 

 عصر ين دليلاه ب. شود بايد ارتباط برقرار كندبخواهد با همسرش سعادتمند

.نامندمي عصر ارتباطات ،حاضر را

.شاهد گفتمان خشونت هستيمدر عصر ارتباطات در حال حاضر هم ما ●

ز گفتمان امتناع اهجاي اينكه بينيم بعضي كشورها كه قدرتمندند بميمثالً

. كنندتر حمله مي به كشورهاي ضعيفو ترغيب استفاده كنند

وجود  در دنيا    ميهايي از اعمال قدرت نظا    مونه ن اآلن.  درست است  كامالً�

هـاي  مريكـا بـراي مـاهواره    آهياالت متحـد اهگذاري ك اما سرمايه،دارد در دنيا 

مراتب بـيش    به كند،ميهاهاي تلويزيوني، راديويي و روزنامه    ، ايستگاه ارتباطي

كند ميمريكا اعمال اهكمي نظا فرايندهمان  حتي  .استميگذاري نظا از سرمايه 

خواهد به جايي حمله كنـد قـبالً    مي وقتي   مثالً. افتدميها اتفاق   با كمك رسانه  

ـ      ميسازي  زمينهها  از طريق رسانه   ،رسـاند مـي ثبـات  اهكند، حقانيت خـود را ب

هـا خـودش را     كنـد و از طريـق رسـانه       مـي خطاكاربودن دشمن خود را ثابت      

هـم  مييد يك پاي حملـه نظـا      بينمي پس   .دهدمي ماليم و برحق نشان      مهاجمِ

.ارتباطات است

 كه بشر پشت سر گذاشته تا به عصر ارتباطات برسد چه يدوران●

ست؟اه بوديدوران

هاي زندگي بشر را از عصر  دوره،هاي معيشتيتوانيم براساس شيوهميما �

 دست به شكار  براي سيركردن شكم خودياهانسان در دور. شكار شروع كنيم
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 كشاورزي، صنعتي و فراصنعتي و بعد هم داري،بعد بردهي هادوره.زدمي

هاي امروزي تطبيق اما اگر بخواهيم اينها را با مكانيزم. عصر ارتباطات است

 سه راه بيشتر كنونانسان براي اعمال قدرت، تايم كهيگوميدهيم اينطور 

دهنده و راهراه نخست قدرت كيفردهنده، راه دوم قدرت پاداش: كشف نكرده

نشانيم سه ميما سه نفر را در يك جا :  مثالرايب.سوم قدرت امتناع و ترغيب

گوييم اين مايع را ميبه نفر اول . دهيمميينها اهليوان محتوي مايعي را ب

گوييم اين مايع را بنوش اگر مي به نفر دوم .زنيمميبنوش اگر ننوشي كتكت 

گوييم اين مايع را ميسومدهيم و به نفر ميبنوشي به تو يك سكه پاداش 

 است كه براي سالمتي شما مفيد هاييبنوش كه محتوي امالح و ويتامين

ترتيب نفر اول بدين.كنيم به نوشيدن مايع ليوانميسه نفر را مجبور هر .است

دهنده به  نفر دوم را با قدرت پاداش،زدنز ترس كتكاهرا با قدرت كيفردهند

.كنيممي به كار ار واد، با قدرت امتناع و ترغيبطمع آن سكه و نفر سوم را

 بشر .ها را تجربه كندحلصدها سال طول كشيد كه بشر هر كدام از اين راه

.آوردمي به شكار روي ،كردميشد و هيچ راهي پيدا نمياوليه وقتي گرسنه 

خوشي از وقتي يك حيوان را كشت و خورد و شكمش سير شد خاطره

.گويندمي»پارادايم«ن  آه بصطالحاًاهشد ككشتن برايش پيدا 

 امروزه ممكن است در يك سازمان كسي با يكي از  اين كهديگرشنمونه

كارمندان خود مشكلي پيدا كند ولي هنوز هم از همان پارادايم كشتن استفاده 

هرحال به و اين كندميتواند او را بكشد اخراجش ميكند، ولي چون نمي

 كه ،رت مسئلهكردن صوما يك پارادايم داريم به نام پاك.نوعي كشتن است

.يك راه حل استاين .را پاك كنكني آن مسئله را حلگويد اگر نتوانستيمي

هاي زمان ما نيست اما كساني كه حل مبتني بر ضرورت اين راه،امروز

ل  هنوز هم با پارادايم چندهزار سا،نتوانستند پارادايم خودشان را تغيير دهند

گر خواستيد اهاين است كپارادايمدومين.پردازندميپيش به حل مسئله 
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.ديدادن مشكل را حل كن هديهدادن ودادن، باجتان را حل كنيد با رشوهمسئله

 پدر و مثالً. ش سپري شده و كارساز نيستاهاين هم پارادايم است كه زمان

با اين ولي . چه را تربيت كنندكردن يا با ترساندن بخواهند با تشويقميمادري 

، شودتوجيه بچه بايد ،امروزه. توان بچه را به سعادت رهنمون كردمينراه 

هاي جديدي نياز كه پارادايم مشخص است .بايد سعادت برايش ترسيم شود

.ما بتوانيم فرزندمان را تربيت كنيماست تا 

كند ما ميفاده يم استاز هر سه پاراداهينكه بشر، امروزاهبا توجه ب●

خواهند به هدفشان ميكردن صورت مسئله شاهد هستيم كساني با پاك

 و چون انجام دهندبا امتناع و ترغيب اين كار را بايد كه  در حالي،برسند

ترين راه خواهد به سادهميي است و انرژي زياد و فكر اهاين راه پيچيد

حلي  چه راه.اند بكندتوميچه در اين زمينه ارتباطات . شوندميمتوسل 

كرد؟بايد پيشنهاد 

 رساندن ،هاي ارتباطاتترين و ارزشمندترين رسالتيكي از بزرگ�

،رتباط را درك كننداهرزش برقراري و توسعاهها به جايگاهي است كانسان

 بنابراين ما .تر اداره خواهد شددر اين صورت جامعه بشري به شكلي متعالي

ي دارم از دوستان و اهمن گل.  كنيمتر ارتباط را سادهدفراينبايد تالش كنيم 

تر تر شود بايد پيچيدهميكنيم هر چيزي كه علمي ما فكر ؛همكاران خودم

ما نبايد .  براي رفع ابهام استكه علم اساساً در حالي،دهدخودش را نشان

يك . تر نشان دهيمرا پيچيده آن،نظر رسيدن چيزيتر بهبراي تخصصي

ز پيچيدگي براي بشر قابل اهمند كسي است كه بتواند علم را با هر درجدانش

 كمتر اين عادت ، ما در بين دوستان و همكاران خودمانمتأسفانه. استفاده كند

.بينيمميرا 

دليل نبود ارتباط كه به- را  وقت و انرژي  وگر بخواهيم سرمايهاهامروز
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ساب كنيم به نتايج وحشتناكي  در كشور ح-ودرمييا ضعف ارتباطي هدر 

همسراندليل ضعف ارتباط بين بسياري از مشكالت خانوادگي به. رسيممي

ازدواج خاطر ضعف ارتباطي قبلههاي ناموفق ب بسياري از ازدواج،است

اسب بين پدر و مادر و من از نبود رابطه،بسياري از مشكالت تربيتي.است

 از نبود ارتباط مناسب ،شكالت آموزشيبسياري از م.گيردميت ئفرزندان نش

 عصر حاضر،:دهمميار  من اينجا اخط.آموزان استبين مربيان و دانش

 ارزش و ،تفكر گنج اين است.عصري است كه چيزي به نام گنج وجود ندارد

ن  آه ب.را پيدا كنيمما با هر مصيبتي بايد آنو ست اهسعادت ما در جايي نهفت

نساني اهاين نوع تفكر آفت توسع. شويمميبخت كه رسيديم ديگر خوش

هر مفهوم . ستاهخوشبختي ما اين طرف و آن طرف پراكنده شد. ماست

چيزهاي  همهمتأسفانه ما .سعادت ما باشدكنندهتواند تعيينميابتدايي 

.نج موهوم هستيمكنيم و به دنبال يك گميه را رها پاافتاده و سادپيش

ساحت : كنمميبندي  تقسيمه سه ساحت،اجتماع را بمن عرصه

.مدت فرهنگمدت اقتصاد و ساحت بلندمدت سياست، ساحت ميانكوتاه

 در يك ؟مدتمدت و بلندمدت، ميانگوييم ساحت كوتاهمي چرا اوالً

 يعني سياست خيلي ،شودميشبه عوض  حكومت يك،كودتاكشور با يك 

، يك نفر  اين كهترمثال سادهيك .تواند تغييرات خود را اعمال كندميسريع 

راحتي تواند بهمي ونداهآيد جلوي سالني كه صد نفر در آن نشستميبا اسلحه 

تواند مياين سرعت عملي كه .دراز بكشيدد،ي بشين برجا،فرمان بدهد برپا،

اما اگر اين آدم بخواهد پول . اعمال كند ناشي از ماهيت تغييرات سياسي است

ها را تغيير ها و باورهاي اين آدم عادتيان افراد را دو برابر كند و توجيبي اي

 يكي سه نفر را در نظر بگيريد،.مراتب بيشتر احتياج داردزماني بهبه بدهد 

خواهد مي مثالً،سياست تغييراتي را اعمال كندخواهد در عرصهمي

اد كسي را در عرصه اقتص. شوراي شهر شوديا مجلس  نماينده،جمهوريسرئ
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فرهنگ خواهد توليدش را به فروش برساند و در عرصهميداريم كه مثالً

خواهد جلوي رشد مي يا مثالًخواهد مردم را آگاه كند،ميريم كه كسي را دا

كار بايد اينها چه.  اسراف در مصرف انرژي را بگيردياآور جمعيت سرسام

؟بكنند

يعني در هيچ . »گنجي وجود نداردهيچ «اينها يك الگو بيشتر ندارند، همه

شبه ثروتمند د يكگردتوانند به قدرتي دسترسي پيدا كنند كه باعث مي نهنقط

بين مردم شدهاين قدرت پخش. بشوند يا باعث شود عادت مردم عوض شود

 ارتباطي مناسب مردم را قانع كند كه به فرايندآن فرد بايد بتواند با يك . است

 بايد ،جمهور شودرئيسيا مجلس خواهد نمايندهمي اگر مثالً.وي بپيوندند

هاي  بايد برنامه. نه پاداشي استهاي خود را ارائه كند، نه زوري در كاربرنامه

.رسدميپس آدم فقط با برقراري ارتباط به قدرت . خود را به مردم بگويد

؟ قدرت من كجاست.من فيلم سينمايي توليد كردم، اقتصادحاال در عرصه

اگر بتوانم . قدرت من در جيب مردم است! خير؟گنجي براي من وجود دارد

مردم ،فيلم من ارزش ديدن دارد كه  قانع كنم، آنونسي يامردم را با پوستر

ز قدرت من را كه در جيبشان است در اهشد پول پخش وآيندميكم كم

 اين ،ي رسيداهمالحظ وقتي به مقدار قابل وخرندمي سينما تآورند و بليمي

.تواند مرا از ورشكستگي نجات دهدميپول 

خواهم كاري كنم كه مي من ،در عرصه فرهنگ هم به همين شكل

حساب و كتاب زياد نشود آيا گنجي وجود دارد؟ طور بيجمعيت كشورم اين

ين باور برسند كه يك يا دو فرزند برايشان كافي اهتك مردم ب بايد تك!نه

قدام كردند جمعيت كشورم كنترل اه همه به تنظيم خانواداست و بعد وقتي

.شودمي

 هيچ ؟ گنج كجا وجود دارد،خواهم مصرف انرژي را به حداقل برسانممي

تك مردم شهر را قانع كنم كه منابع آب محدود و ارزشمند  من بايد تك!جا
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 دو  وقتي هر كس مثالً؛ ممكن است در آينده با بحران مواجه شويم واست

چند ميليارد مترمكعبو يا حتي  روزي چند ميليون ،كردجويي بطري صرفه

 كه نزد ياه از آن ذره ذر؟اين گنج از چه حاصل شد. شودميجويي  صرفهآب

بنابراين چرا .  را جمع كنمآنمردم بوده و من با ارتباط مناسب توانستم همه

 وهتمام شد براي اينكه عصر گنج ،ارتباط در عصر حاضر يك ضرورت است

 پخش شده و ما با آن. در دنيا وجود نداردميديگر هيچ قدرت فشرده و متراك

 چه در عرصه سياست،، بايد قدرت را جمع كنيم،برقراري ارتباط مناسب

.قتصاد و چه فرهنگاهچ

رائه اهن يك جامعحلي است كه براي طراحان و مسئوالاين راه●

تواند ميي اهكند چه وظيفميندگي  فردي كه در عصر ارتباطات ز.شودمي

؟داشته باشد و چگونه فرزند زمان خويشتن و روزآمد باشد

فقط براي كند،  براي اينكه بتواند در دنياي حاضر زندگي انسانيك �

در حال حاضر شرايط اقتصادي كشورمان .اينكه زنده بماند بايد انتخاب شود

د در يك كالم يعني كسي  اقتصاد آزا.كندميبه سمت اقتصاد آزاد حركت 

شود مرزهاي تجاري برداشتهوقتي همه. شودنتخاباهتواند زنده بماند كمي

شما . تواند با شما رقابت كندميهميشه جنسي با قيمت كمتر و كيفيت باالتر

و  براي انتخاب شدن اول بايد قيمت را پائين .نتخاب شويداهناچاريد ك

 اگر نتوانيد .د امتيازات خودتان را بشناسانيددوم باي. كيفيت را باال ببريد

شما . شويدمي ورشكست ،شويدميكنيد انتخاب نامتيازات خود را معرفي

 براي تربيت فرزند شما رقابتي .خواهيد فرزند خودتان را تربيت كنيدمي

 كند، منحرفدهد كه شايد او را ميو اههايي باش پيام همكالسي؛وجود دارد

هند كه دميو اههايي بپيامها روزنامه وها، مجالت، ماهوارههاي محلبچه

اختيار فرزندتان د كه صاحبشما تنها كسي نيستي. تواند او را منحرف كندمي
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هايي براي او ها هستند كه توصيه خيلي؛او را نصيحت كنيدتوانيد ميهستيد و 

 در ؟انتخاب كندرا شما  حرف اوتوانيد كاري كنيد كه مي شما چطور .دارند

طور كه  فرزند شما آن،يك كالم شما بايد انتخاب شويد در غير اين صورت

برقرار با او  شما بايد ارتباط مناسبي ؟چطور. شودميمطلوب شماست تربيت ن

هاي ماهوارهشود تا مي شروع اوهاي ز همكالسياهك-  رقبايتانكنيد تا از همه

. شما توجه كند پيش بيفتيد و فرزندتان به -خارجي

 كسي كه .خواهيد به عنوان يك كارمند در جايي استخدام شويدميشما 

. نمايدهاي شما را درك  و مزيتهااستخدام كند بايد برتريشما را خواهد مي

،شما استخدام شديد. شما بايد بتوانيد ارتباط خوبي با وي برقرار كنيد

 باز بايد با ،ان ادامه دهيد به كارت وامنيت شغلي داشته باشيدخواهيد مي

كسي كه  براي خواهم بگويمميمن .برقراركردن خودتان را معرفي كنيدارتباط

ن ست آشنايي با فهطرافش آب اكه كند مي در جايي زندگي  ودر يك جزيره

كند آشنايي ميكسي كه در عصر رايانه زندگي پس براي . استيشنا ضرور

.با كامپيوتر ضروري است

توانايي  «؛ اين سواد يك معني بيشتر ندارد.داريم با نام سوادميما مفهو

 براي همين ، زماني معني سواد توانايي خواندن و نوشتن بود»حيات مستقل

.گفتند سوادميبه آن

 چرا؟ ،تواند آدم را مستقل بكندميدر عصر حاضر خواندن و نوشتن ن

گري نيز داشته باشد، مثالًبودن بايد چيزهاي ديبراي مستقلانسان براي اينكه 

شنايي  آه در غير اين صورت وابسته به كسي است ك، كار كندرايانهبتواند با 

با و خود را پس براي اينكه بتوانيم مستقل زندگي كنيم . دارداين وسيلهبه 

زمان حاكم بر ابزار به  ناچار بايد،جديد وقف دهيمشرايط رقابتي دنياي 

.مسلط باشيم- و ارتباطات يعني اطالعات -خودمان 
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وي ربه آن حاال ممكن است كسي اين نيازها را درك كند ولي نخواهد ●

هوجود آورده رتباطات برايش باهو از اين امكانات و مشكالتي كبياورد

شود؟مي آن وقت چه .استفاده كند

شارهاي  ف ودگردميتر  منزويشده و اومشكالتش روز به روز بيشتر �

 اين فشارها، رفتارهاي نامطلوب برايش ايجاد .شودميو وارد اهبيشتري ب

.كندمي رفتارهاي نامطلوب باز وضعش را بدتر به اينواكنش نمايد ومي

ها با آن دست به نساناهكهايي  بسياري از آسيب،كاوانامروزه به نظر روان

كه در هايي ناهنجاري.  ناشي از مشكالت ارتباطي افراد است،ندگريبان

شود ناشي از ناهنجاريهاي ارتباطي ميكودكان، نوجوانان و جوانان مشاهده 

.است

گفتمان كيفر، گفتمان پاداش و انم جوان از سه دورهفرض كنيد ما سه خ

از اين سه نفر . زمان در كنار هم قرار داديم همراگفتمان امتناع و ترغيب 

 خانم اول كه در گفتمان . شما چه كسي استآلايدهكنيم كه همسر ميسؤال

جواب -زند تا اداره كندمي زن را ،كه شوهرايدوره-كيفر رشد كرده

مردي كه وقتي . باشدمردي كه مقتدر باشد، مردي كه جذبه داشتهدهدمي

از خانم دوم كه درگفتمان پاداش رشد كرده . پشت زن بلرزد،آيد به خانهمي

 مردي كه بتواند براي دهدمي، جواب كنيمميال ؤش سآلايدهمرد درباره

كه در گفتمان ميخانم سواز .  رفاه فراهم كندوهمسر و فرزندش آسايش 

 شما چه كسي آلايدهكنيم كه همسر ميال ؤامتناع و ترغيب رشد كرده س

.باشد مردي كه با من تفاهم داشته ياگويد مردي كه مرا درك كندمي،است

. دچار معضل استان خودش را نشناسد كامالًنابراين اگر كسي ابزار زمب

: مذهبي بزنمفرايندمن يك مثال هم درباره.وجود داردها عرصهاين در همه

خدا آورند نظرشان دربارهميي كه مردم به معنويات و الهيات روي اهدور
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،خواهند خدا را معرفي كنندميگفتمان كيفري وقتي در دورهچيست؟

 اگر كسي او را اطاعت نكند عذاب ،جهنم استخدا صاحب گويندمي

كيد بر بهشت ، تأگفتمان پاداشدر دوره.كيدشان بر جهنم استتأ. بيندمي

 اگر كسي او را اطاعت كند بهشت ، خدا صاحب بهشت است:گويندمي. است

امتناع و ترغيب ولي در دوره. هاي بهشتي نصيب او خواهد شدو نعمت

ل تحقيق، تبلور و تجسم اعمال خود فرد است گويند بهشت و جهنم حاصمي

ترين شكل خود عبارت در عاليشما بعد . بيندميكار خودش را و فرد نتيجه

خدايا تو را از ترس دوزخت عبادت «:فرمايندميبينيد كه ميرا ) ع(امام علي

پرستم چون مي تو را به طمع بهشتت ن. چون اين عبادت ترسوهاست،كنممين

اين عبادت ، چون پرستممي خودت خاطربهتو را .وداگران استاين عبادت س

».هاستآزاده

چه خدايي را معرفي ) ع( امام علي. ارتباطي استفراينداين اوج يك 

 خدايي كه بشر با او ارتباط برقراركرده و تجسم اعمال خودش را ؛كنندمي

. يم خود باشكنند كه فرزند زمانميهم به ما توصيه ) ع(امام علي. ستاهديد

ها را تغيير داد و جامعه را به سوي توان اين پارادايمميچگونه ●

هاي موردنظر و اقتضاي حال جامعه رهنمون كرد؟پارادايم

ين راحتياهب كه نخستين بحثي كه وجود دارد درك پارادايم است�

.ها آن را درك نكنندد خيليپارادايم اگر حاكم باشد شاي. پذير نيستامكان

 كه ئيشيااهو هم در، ديوار، لباس، ميز  مثال فرض كنيد در جايي سقف،رايب

شياء اين اه اگر هم.آميزي شده باشد رنگ، سبزوجود دارد به يك رنگ، مثالً

 يعني .بينيمميآميزي شده باشد ما هيچ رنگي را ناتاق به رنگ سبز رنگ

 ما هر رنگي را از .نيمبيميهاي روانشناسي ما رنگ سبز را هم نبراساس يافته

جا سبز است  در حالي كه همه.كنيمميروي مرزش با رنگ مجاور شناسايي 
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 در .بودن رنگ سبز در خودمان از حاكمما غافليم. شودميچيزي ديده ن

 محيط سبز ،شود ما در محيط قرار داريممياصطالح ارتباطات گفته 

. را درك كنيمنيم آنتوامي پس محيط چيزي است كه ما ن.شدني نيستدرك

بودن فضاي  حاكم، يك حركت برخالف جمعيادر اينجا يك شوك 

پاشم ميزرد يك لكهو آيم همين اتاق سبز مي من .دهدمينامطلوب را نشان 

اين . كندمي تازه ما را متوجه غلبه رنگ سبز ،زردشدن لكه پاشيده.به ديوار

ما . بخش استوجود آگاهيچيزي است كه برخالف عادات و رسوم و سنن م

ما .  براي ما روشن شودصل كامالًاهوقتي متوجه غلبه پارادايم شديم بايد س

 يعني قدرت انتخاب داريم و يك ،كنيم كه مختاريمميدر جاهايي احساس 

بايد تحمل و توانيم كاري بكنيم ميكنيم مجبوريم و نميجاهايي احساس 

توانيم تشخيص مين جايي است كه ارزشمندترين قسمت زندگي ما آ. كنيم

 طرحي را در اختيار ،اين سه با يكديگر. دهيم كه كجا مختاريم و كجا مجبور

ترسيم پارادايم جديد بر اين اساس .د براي تغيير يك پارادايمنگذارميما 

گيرد شرايطي است كه ما ميشرايط جهاني كه در برابر ما قرار كه بدانيم است 

هاي موجود در  ظرفيت و امتيازات و نقاط برتري وك كنيمجبر را دربتوانيم 

.م برقرار نماييو تعادلي بين اينهاكرده خودمان را شناسايي 

.  چيزي جز حركت به سمت حيات طيبه نيست،بنده به عقيده،توسعه

 به فعليت ،هايي را كه خداوند در وجود من قرار دادهيعني من بتوانم ظرفيت

هايي كه در  آشكار كنم و در مقابل آن محدوديتو توسعه دهم،برسانم

در اين . كنم به نوعي هماهنگي و تطابق ايجاد كنممياطراف خودم احساس 

آن چيزي كه شيعه هميشه طالب آن خويشم؛حالت است كه من فرزند زمانه

توانم مي منطبق بر زمان خودم داشتم در اين حالت ،اگر حركت پويا. است

 و امكاناتهااما هرگاه نتوانم محدوديت،مهندسي كنما پارادايم جديد ر

 ارزيابي كنم و بين اينها تفاوتي قائل بشوم، آن وقت وخودم را شناسايي 
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ز داشتن دست اهكسي ك. است كه نتوانستم فرزند زمان خويشتن باشم

 فقط دچار ، نياز دارددسته بمحروم است اگر بخواهد كاري كند كه دائماً

تواند كار دست را انجام مي اگر متوجه شود كه با پايش .شودميسرخوردگي 

گويد تو ميو اهكه بم آن پاراداي. ترين نقاش عالم بشودتواند بزرگمي،دهد

براي ضرورت ديگر !ميز نقاشي محرواه براي هميش، پسدست نداري

آن كار را توانمي با پا هم ،تواند مهندسي كندميديگري من پاراداي اآل.است

بندگان خودش محدوديتي گذاشته كه عامل ميخداوند براي تما. انجام داد

! عزيزان من.ستاهها امكاناتي گذاشتنساناه براي همامتحان آنهاست و واقعاً

هاي شناسايي كنيد، محدوديت استعدادهاي خودتان را، دردسترس وامكانات 

هاي خودتان بر ز ظرفيتاهخودتان را با چشم عقل ببينيد و با استفاد

.مشكالت غلبه كنيد

. اين نيست عبادت راستين پروردگار جز.سعادت چيزي جز اين نيست

، ر نگيريممانت گذاشته به كااههايي كه خداوند در وجودمان باگر ما ظرفيت

.كنندگان هستيمترين تبذير بزرگاز

ن كامل انساني انسا«:گويندميانسان كامل مرحوم استاد مطهري درباره

».هاي برون و درون و وابسته به عقيده و آرمانز محكوميتاهاست وارست
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 زابل،1319متولد 

تحصيالت ابتدايي و متوسطه در زاهدان، كار در چند شهر، كوچ به تهران و 

كرد، مير آن كار مديريت به كمك سازماني كه دكار دولتي، تحصيل در رشته

سفرهاي مختلف به شهرها و نقاط مختلف و آشناشدن با فرهنگ و هنر مردم 

.شناسيو آثار تاريخي و گردشگري، در حال حاضر كارشناس مسائل ايران

 پژوهش ،)ده جلد(ها و چادرنشينان و طوايف عشايري ايران  ايل:ليفاتأت

جغرافياي تاريخي درياي هاي ايران و جهان، در نام شهرهاي ايران، كولي

كيش و درياي پارس، بوموسي، جزيرها جزيرهفارس،پارس، نام خليج

 درياي مازندران، ميراث فرهنگي و گردشگري نامه،تاجيكستان، قطر، سيستان

هاي استعماري، ايران جهاني در يك مرز ، خاندان اعلم و سياست) جلد28(

) به زبان فارسي و انگليسي منتشر شده(

،پژوهشي، تاريخي، مي ارائه بيش از پانصد مقاله عل:هاي ديگرعاليتف

ها و ديگر نشريات، چند سخنراني اجتماعي، جغرافيايي و فرهنگي در فصلنامه

در داخل و خارج از كشور، عضويت در چند شوراي فرهنگي و پژوهشي، 

تان و  ژاپن، كشمير، ارمنس قطر، تاجيكستان،هاي مصر،ارتباط با دانشگاه



هاي نامه استاد مشاور و استاد ناظر پايانداور،. هاي ايرانبعضي از دانشگاه

.شناسي و طرح گردشگري و مردمارشدكارشناسيكارشناسي و 

بزرگ و ابوموسي و تنبجزيره«، »فارسنام خليج «:هاترجمه

لنين از بين موزه در خزانه»ها و چادرنشينانايل«، ثبت كتاب »كوچكتنب

 تا 1355ز سال اهيصد تا چهارصد هزار عنوان كتاب به زبان فارسي كس

.ستاه وارد موزه لنين مسكو شد1370
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جغرافياست و مثل  شما هاي مورد عالقهاستاد، در واقع يكي از حوزه●

 در مورد .يداهكار كردروي آن اينكه خيلي هم مفصل است و خيلي هم 

ين وادي كشيده شديد، اه بطورچكه اين اين عالقه و عشقي كه داشتيد و 

؟براي ما توضيح بفرمائيد

آموزان نمونه بودم من از دوران نوجواني در دبستان و دبيرستان از دانش�

 بعد .ساختمحتي وسايل موسيقيو به عنوان نمونه، تفنگ . و اختراعاتي كردم

پايين هاي  ردهاز. از اينكه به تهران كوچ كردم در سازماني مشغول به كار شدم

يعني كارمندي ساده شروع كردم و آمدم باال و به فراگيري دانش پرداختم و 

براي كردم و در حد باالتر هم ميبه مناسبت آن شغلم به تمام نقاط ايران سفر 

به خود به ساير كشورها رفتم، ولي خودم ايران را دوست دارم و مأموريت 

ام اداريبراينكه وظيفه عالوه وكردميمروز كار شبانه. يراني هستماهبالم كمي

هم هاي ايران به جاذبه-ز افتخارات من است اهك-دادمميخوبي انجام هرا ب

 مسائل فرهنگي، هنري، ،آثار باستانيكنجكاو بودم درباره. خيلي توجه داشتم

زيادي  كه سابقهآن حتي فرهنگ و هنر  وهاي ايرانطبيعي و ديگر ويژگي

ن در يونان، مصر و ست و اآلاه به كشورهاي ديگر هم صادر شددارد و حتي

ين فرهنگ را داريم و خود اهكنيم كميشود و ما افتخار ميهندوستان ديده 

.هاستند كه ما هرچه داريم از ايرانياه هم گفت)هاييحتي اروپا(آنها 

ن اآل. ستاهتان بودشناختآقاي دكتر، اين تعلق و عشق شما زاييده●

ايران صحبت كنند ولي وقتي نرفته باشند و ها دربارهممكن است جوان

شان يك جوري مبهم نديده و لذت كشف را احساس نكرده باشند عالقه

.يداهجاي ايران سفر كرده و كشف كرداست ولي شما به همه

ها و م و براي تمام آن استاناهمن حداقل ده بار تمام ايران را ديد! بله�

 مقاله 500م و بيش از اه جلد كتاب نوشت137تاكنون . ماه نوشتشهرها كتاب
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در . است كه در مطبوعات ايران و جهان چاپ شده دارمو پژوهشيميعل

به چندين زبان ترجمه و و هاي بزرگ دنيا هم اكنون آثار بنده هست سايت

 در گوشه.ماهدادچاپ شده و تمام اين تحقيقات را با پژوهش ميداني انجام

 را تبديل به آنبرداري كنم و م تا از روي چند كتاب فيشاهخودم ننشستخانه

م، با مردم اهمرتب به مناطق مختلف رفته و پژوهش ميداني كرد. كتاب كنم

مثالً اگر در ايل . ماه امانتداري كرد وماهم، به مردم بها داداهمصاحبه كرد

نها  آهالق كردم هر چزندگي كردم و ييالق و قشو ملكشاهي ايالم رفتم 

ه ولي متن درست است كتاب به نام من بود. گفتند به نام خودشان چاپ كردم

.مأخذ به نام آنها بوده است

 شايد دوستان جوان ،ينكه شبكه ما شبكه جوان استاهبا توجه ب،استاد●

درواقع در راه -در اين راهرا بخواهند بدانند پژوهشگري كه عمري 

،ه صرف كرد-طور تاريخ ايرانغرافياي ايران و همينشناخت ايران و ج

؟ستاهاش را گذراندچگونه زندگي و جواني

 در يك من. جوانينوجواني و دوره دوره،دوران جواني ما دو دوره بوده�

عليا كه ملك پدري و روستايي در شهر زابل و روستاي كوشهخانواده

فتم و خيلي ساده زيست كردم عموهايم است به دنيا آمدم و بعد به زاهدان ر

ين امر توجه داشتند و به تحصيالت عاليه اهو خوشحالم كه فرزندان من هم ب

.خيلي خوشحالمواقعاً ند، اهو مقامات عالي در كشور دست يافت

هرحال، سفري به مناطق مختلف كشور تان، به در دوران جواني،استاد●

هرحال آن زمان  كه بهيهايت با كمبود امكانات و محروميطور چ.يداهكرد

داديد؟ميين سفرها را انجام ا، هوجود داشت

هايي كه من در آنجا سسات و آموزشگاهؤز طريق ماهسفرهايي بود ك�

 مثل ؛رفتمميبورس خواندم به عنوان شاگرد نمونه و با هزينهميدرس 
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ان را شناختم ديدم و از آنجا من ايرميآثار باستاني را . رامسر، تهران و شيراز

ام كنم حداقل راضيمين فكر  شدم و دنبال اين كار را گرفتم و اآلمندعالقهو 

 دينم را به كشورم ادا  وماه كرديم و براي كشورم كاراهكه به نتيجه رسيد

. ماهدفاع كردآن از م و اهم، حاكميت ارضي و ملي كشورم را پاس داشتاهكرد

؟ چاپ شدچه زماني اولين كتابتان ،يداه شما آثار متعددي نوشت،استاد●

» نگاهي به سيستان و بلوچستان« به نام واولين كتاب من قبل از انقالب �

موريت خارج از كشور رفتم و در داخل أه يكي دو مباوايل انقالب . آماده شد

چون كردم و مي مشاور وزير شدم و با ايشان كار ،خود ايران در دولت موقت

چاپ  آماده1356 و 1355هاي سالدرمكتاب. رسيدمميبود نكارم خيلي زياد 

مدم اينجا،  آه بعد ك.ايتاليا و انگليس بودمدر هادر آن سال من  وليبود

دولت . رفتم ايالم و شيرازانقالب شد و من مشاور وزير شدم و بعد 

 حدود .گشتمميدادم و برميرفتم اين كارها را انجام ميداد و ميموريت أم

ز طرف دولت آمد اهي كاهه سال ديگر با دولت انقالب كار كردم و با اليحس

آن وقت بود كه توانستم آن كتاب را به چاپ . با ده سال ارفاق بازنشسته شدم

در طول جواني و نوجواني  كه -كه حدود يك اتاق بودرا هايي برسانم و فيش

اولين كتابم را در سال .  به كتاب تبديل كنم-م كرده بودآمادهاز سراسر ايران 

 بيرون آمد و بالفاصله ناياب 1363 با ناشر قرارداد بستم، اوايل سال 1361

. طورهاي بعدي را هم همين كتاب دوم را بالفاصله چاپ كرديم و كتاب.شد

ما افراد . شناخت و قبول نداشتميكسي ما را ن. اول هم راه سختي طي كردم

حتي . كردندميدادند و كمك نميه ما بها نجديدي بوديم و آن بزرگان هم ب

از آن كه كتاب اول و دوم را تقريباً با هزينهي داشتم، بعداهدر زاهدان خان

م را فروختم و اههاي بعدي خانبراي كتاب، اجباراً خودم چاپ كردم

 و يك كتاب ديگر را »يالماهنگاهي ب« و »نگاهي به خوزستان«هاي كتاب

بعداً . هايم را چاپ كرد وزارت ارشاد مرا شناخت و كتابها بعد.چاپ كردم
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اين كتاب در رشته دكتراي .  بنده كتاب سال شد»ايالت و عشاير«كتاب 

هزار و پنج (ن هم به چندين چاپ همين اآل.انساني از مواد امتحاني بودعلوم

پ ها به مرور چااين كتاب. رسيده و هنوز آن گيرايي را دارد) هزار تيراژده

 طرح پژوهشي براي 30 تا 20حدود .  جلد كتاب رسيده137تا حاال به و شد 

نگي و دو طرح هم براي  ميراث فره وصدا و سيما، فيلم، وزارت ارشاد

 در ،ماهچاپ كردميعل مقاله1000م و حدود اهنجام داداهخارجوزارت امور

.ماهني كردالمللي چندبار سخنرا بينهايهمايشدر خارج و داخل كشور و 

دامه اه تحصيالتتان چگون؛ در مورد تحصيالتتان بپرسم،آقاي دكتر●

داديد؟مييافت و در كنارش چگونه كارهاي پژوهشي انجام 

من تحصيالت ابتدايي و متوسطه را در شهر زاهدان گذراندم و در آنجـا              �

 سپس به تهران كوچ كـردم  ،كردمهاي خصوصي كار  يكي دو سالي در شركت    

 در كنكـوري    .دم بو كارمشغول  سسات و نهادهاي دولتي     ؤالي هم در م   و دو س  

ن سازمان گذاشته بود قبول شدم و به كار دولتـي پـرداختم و در آن كـار                   آ هك

آمـدم تـا معـاون اداره    بـاال  از كارمندي ساده . چون نبوغ داشتم پيشرفت كردم   

روز كـار   هشدم و آن سازمان به دليل اينكه به وجود من نياز داشت و من شبان              

مديريت تحـصيل   به من بورس داد و من در رشته،بودخوب كردم و كارم  مي

هـاي زيـاد از طـرف همـان         سپس به دليـل مـسافرت     . كردم و كارشناس شدم   

بـسيار و هـوش و آمـادگي        و پژوهش و مطالعه   هاي مختلف   ستاناهسازمان ب 

ا جبـران كـردم   ام رمي كمبود علهو پژوهش كردم ك قدر كار ذاتي كه داشتم آن   

ايـن كتابهـا    . هايي بنويسم و در كارم موفق باشم       اين شد كه من كتاب     هو نتيج 

شناسـي جامعـه  و معـادل دكتـراي   گشتاز مواد امتحاني دكتراي علوم انساني  

.شناخته شد
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ين سمت اه شما را باي چه تلقي،يداهآثاري كه نوشت درباره،استاد●

تاجيكستان كتابي  دربارهرضاً ف؟موضوعي بنويسيددرباره كشيد كه 

هايي كه ن كشور آهنجا باعث شد يا اينكه ب آه درواقع سفرتان ب،يداهنوشت

 بوديد؟مندعالقهند زبانفارسي

گوييم مي در آنجا به زبان محلي وما در سيستان خودمان تاجيك داريم �

انشان ترين مردم آريايي نژادند و زبصيلاه يعني تاجيك، ك،»توجگي«طايفه

شناختم تا اينكه يك مياز دوران نوجواني من اينها را . هم فارسي دري است

ن موقع عنوان ايشان بود رئيس شوراي  آهالبت(وزير تاجيكستان، سال نخست

. بروماين سفر رانتوانستم من . بنده را دعوت كردند به تاجيكستان) دولتي

عوت كرد، من در آنجا به رودكي تاجيكستان مرا دبعداً دانشگاه و انستيتو

هاي  انسان، فارسي زبانند،اندينها واقعاً ايرانيااينكه ؛بردمحقايقي پي

هديديم كمي جلساتشان را ،نداهاند، پنهاني زبان فارسي را ياد گرفتميمظلو

 شدم كه مندعالقهمن .  درست كردارند وانديشند، واقعاً پاكاهينها سادا

 رايزن فرهنگي تاجيكستان .ه يا سفرنامه يا كتابي بنويسماين كشور مقالدرباره

 من كتاب را نوشتم و اين كتاب را .ين كتاب نوشته شوداههم موافق بود ك

ن ناياب هم شده باشد، چون خود ين كتاب اآلاهكنم كميچاپ كردند و فكر 

.استقبال كردندخيلي از آن آنها 

،خب. شدتاب سال شناخته ك1367 يكي از آثار شما در سال ،استاد●

خواستم مي؛ دشوار استشدن كتاب سال در يك رقابت فشردهشناخته

ين مرتبه رسيد؟اههايي داشت كه ببدانم كتاب شما چه محتوا و ويژگي

روي صداقت نوشتم من از . ايالت و عشاير بودمحتوايش كه درباره�

هاي اي انجام پژوهشبر. ها سفر كردمبه تمام استان. ولي نه همينطور ساده

- هيچكس.ام را روي اين كتاب گذاشتمزندگي. ميداني در محل زندگي كردم
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ها رفتم، پژوهش استانبه اكثر .  به من كمك نكرد-حتي وزارت ارشاد هم

مركز آمار و از ميداني انجام شد و با مردم محل مصاحبه كردم و آمارها را 

من . گذشتندمي خيلي ساده ،شدميجام نموقع كارها اينطور انآن. گرفتمروز به

. انجام دادمعلميكارها را با نظم همه

 به محل رفتم و با صداقت كار ،ياه عشاير و بافت قبيلبنديطبقهبراي 

هاي هاي ميداني را با پژوهشبا درستي و راستي اين پژوهش. كردم

اقبت كتابي ع. جا كردم و تلفيق دادمي يكاهي و آماري و مصاحباهكتابخان

نظير بود و در بين هزاران كتاب  در آن سال بيشناسيجامعهز نظر اهشد ك

بعد . ييد كردندأين كتاب را تاه دانشگاپانزدهشايد يا دوازدهانتخاب شد و 

 شب دو نفر آقا 11ساعت . كتاب سال شد و خودم هم هيچ اطالعي نداشتم

ارت ارشاد بودند و گفتند  كارمندان زحمتكش وز كهبا موتورسيكلت آمدند

خواهيم و كارت دعوتي دادند و گفتند شما ميز اين كتاب را ما اهكه دو دور

. هم بايد در تاالر وحدت باشيد8برنده كتاب سال شديد و فردا ساعت 

كار هيچكس كمكم نكرد و اين كار و كوشش خودم بود و ياري براي اين

.خدا

؟فر كرديد براي اين كتاب به كجاها س،استاد●

خوزستان را ديدم؛ بختياري، عـشاير افـشار، عـشاير      براي اين كتاب همه   �

 در  .هـاي بـسيار خـوبي بودنـد        آدم ؛صحبت كردم و با آنها    ودم رفتم   خ.عرب

هـاي درسـتي     بـسيار آدم   ،آبـاد ثاني و خلف  هويزه، بستان، سوسنگرد تمام مال    

،به وجب بازديد كردم    تمام خوزستان را وجب      ،آقاجاري، اميديه، ايذه  . هستند

در استان ايالم   . ستان ايالم ا و در آنجا زندگي كردم و بعد رفتم به كرمانشاهان        

همه  و   شناسممي قشالق كردم، همه را       و شاهي و ايل خزل، ييالق    با ايل ملك  

 استان فارس، وجب به وجب       و رفتم به كهكيلويه و بويراحمد    . شناسندميمرا  
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باشـند خودشان را باور داشتهكه ها خوب است     جوان ين براي ا. گشتمرا  ايالم  

ياسـوج  و مطالعات مربوط بـه  من رفتم به ياسوج  . از سختي طبيعت نترسند   و  

 را ببينم و بعـد بيـايم   آنجا ايالت    و را انجام دادم بعد خواستم بروم به ممسني       

. توانـست بـرود  مـي  بهمن ماه بـود و ماشـين ن  ، برف آمده بود،ستان فارساهب

آن عبـور كـنم امـا       از طرف كوه دنـا      و  ردكان يزد   اه از را  تاگشتم به ياسوج    بر

قـاي   آ هروز بـا راننـد    شب و يك  من يك .  و راه بسته بود    طرف بهمن آمده بود   

 همسفر خوبي بودند در آغل گوسفند بودم و غذاي ما تكه ناني             زارع كه واقعاً  

 پتو نداشتيم و بيـرون      ،يمما كنار گوسفندان ايشان بود    . بود كه چوپان به ما داد     

م و بعـد    خـوردي گذاشـتند و مـا      مرغي در روي آتش     نان و تخم  . هم سرد بود  

راه را بازكردنـد و مـا       و   آمدند   - معاون استاندار هم با ما گير افتاده بود        -فردا  

 بعـد مـن كردسـتان، آذربايجـان شـرقي، ايـل شاهـسون و        .رفتيم به كهكيلويه 

 كـه   -ردشت، مريوان، پاوه، اورامانـات، ريجـاب      ماكو، مهاباد، س  هاي كرد ايل

كردهـا  . دارم اينهـا را خيلـي دوسـت   مـن .  را ديـدم -ستاهبهشت خاورميان 

هـاي وااليـي     و آن انسان    رفتم كرند غرب به  بعد  . نوازي هستند هاي مهمان آدم

ـ       آ هرا ديدم ك   هـا در  يرانـي اهنجا صنعتگر هستند و پدرانشان در زمان قاجـار ب

من . ميرزا تفنگ ساختند  ان و روس كمك كردند و براي لشكر عباس        جنگ اير 

هـاي  لرستان انسان . با آنها مصاحبه كردم و بعد به شهرهاي ديگر لرستان رفتم          

ها ينها ظلم شد خيلي از انسان     اهقاجار و دوران پهلوي ب    در دوره . وااليي دارد 

هـا   كردها، لرها، سيستانيبعد از. ماههايم نوشتاينها را من در كتاب   و  را كشتند   

 غارهـايي كـه پيـدا        آن هدر لرستان ب  . ها هستند ترين آريايي صيلاها،  و تاجيك 

. سـت اهدست آمـد ه غارنشيني ب آنجا ابزار مفرغي و برنزي از دوران  ،شده رفتم 

 من تمام ايران را بـراي   . است ماهاي تاريخ   ها باعث افتخار ايران و از جاذبه      اين

.ماهام را روي اين كتاب گذاشتم و زندگياهب گشتنوشتن اين كتا
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يد برايمان بگوييد؟اه از خاطرات سفرهاي گوناگوني كه داشت،استاد●

وقتي . سم آنجا باختران بودا. كرمانشاه براي كتاب كرمانشاهان رفتمبه �

هزار بودند به كرمانشاه و در استاديوم يكصدمقام معظم رهبري تشريف برده

 ايشان همانجا .»كرمانشاهكرمانشاه، «:گويندميكردند همه ميني نفري سخنرا

ميقاي خات آه و بعد از سفر، ب»هر چه شما بخواهيد قبول است«: گويندمي

»ارسالن صفايي«بنده را خواستند و با آقاي مي آقاي خات.دهندميدستور 

گفتند كه ميرفتيم و آنجا آقاي خاتميكرمانشاه به حضور آقاي خاتنماينده

ين اهشما براي كرمانشاه كتاب بنويسيد و فوراً اين وجه تسميه را كار كنيد ك

كه چنين چيزي ها به نام خودشان گرفتند در حاليبعضي. نام عوض شود

.ستاهيكي از افتخارات بنداين از كتاب من در مجلس تقدير شد و . نبود

هان را ديدم و با مردم من رفتم كرمانشاهان و تمام شهرهاي كرمانشا

اسناد و مداركي از زمان صفويه به بعد، آنها .  مردم خوبي بودند،تماس گرفتم

 قبل از انقالب . خواستم به خسروي و قصر شيرين برومسپس.به من دادند

پيري هللا به هر حال ما با آقاي اسدا. نجا و از آنجا تا خانقين رفته بودم آههم ب

 رفتيم به قصر شيرين و بعد از )اختيار من گذاشته بودندنجا در  آهي كاهرانند(

 همه جا با خاك يكسان شده بود . قصر شيرين-آنجا آمديم سر راه خسروي

بود و آنها به مي آنجا كه رفتيم يك كيوسك نظا.كردندميو داشتند بازسازي 

ه ين ناماهدادند و من هر قدر گفتم كميخسروي را نورود به جادهما اجازه

است كه به من -ميوزير ارشاد اسال-ميقاي خات آهرا استاندار داده، اين نام

ين مناطق هم بروم، پژوهش براي خود كشور است، آنها اهاجازه داده حتي ب

شما : گفتم خدايا خودت كمك كن و يك دفعه گفتممن . قبول نكردند

هن:  گفت؟ه بگيريمفرمانده پادگاني نداريد كه ما برويم آنجا و از او اجاز

. آيدميينجا اهزنيم فرمانده بميسيم ن بيينطوري نيست ما اآلا

: احوالپرسي كرد، و ما گفتيم. سيم زدند و فرمانده جواني با جيپ آمدبي
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دهيم، و حق مين زمان جنگ است ما ترتيب اثر ننها گفتند اآل آ.هآقا اين نام

قا ما براي كار خودتان  آهگفتيم كهرحال به.  بود1367 سال .هم داشتند

خواهيم به تصوير بكشيم، عملياتي كه شما ميما كارهاي شما را . يماهآمد

يم؛ خوزستان و ايالم چاپ شده و اهما تمام ايران را به تصوير كشيد. يداهكرد

يك دفعه من خيلي . گذاريمميما ن: گفت. خواهيم مال شما را چاپ كنيممي

،كنندمي پيري عرض كردم آقاي پيري برويم اينها قبول نهللاسداقاي ا آهنااميد ب

هاي بنده را  تا اين را گفتم فرمانده گويا دانشجو بود و كتاب.اندمياينها نظا

ايالت و «آقا شما همان افشاري هستيد كه كتاب : شناخت بالفاصله گفتمي

ت اگر شما يك بالفاصله سوار جيپ شد و گف. قا آه بل:گفتم.  را نوشته»عشاير

شويد و راست ميز پشت جيب من اين طرف و آن طرف برويد كشته اهذر

ولي گفتم بايد برويم يا . تمام اين جاده تا خسروي همين بود: گفتميهم 

به . يمشكميتصوير به ها را مانيم و اين كار زشت بعثي ميميريم يا زندهمي

آنجا من خيلي گريه . گرداندهر حال من رفتم آنجا اين آقا ما را برد و بر

.ها همه چيز را از بين برده بودندانصاف اين بي.كردم

ها و بسيجي. تنها جايي كه من توانستم عكس بگيرم يك مسجد بود

ي هم بود كه مال ما اهيك مهدي. كردندميپاسدارها در همان مسجد زندگي 

ما .  بس و همين،دبود و يك پاسگاه مال ايران بود و يك پاسگاه مال آنها بو

ن  آهبسيار خوبي بود كاينها را نوشتيم در كتاب و اين خاطرهبرگشتيم و همه

ن را فراموش  آهآقا ما را شناخت و براي من خيلي جالب بود و هيچگا

.كنممين

 به .يداههاي ايران و جهان نوشتكولي شما يك كتاب هم درباره،استاد●

ش آنها شايد موضوع تازه و جذابي ها و روش و منهر حال زندگي كولي

در اين باره صحبت كنيد؟. باشد
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 و -از زمان بهرام گور-  از زمان ساسانيان وارد ايران شدند هاكولياين �

 پاكستان است و شرق اآلنهكردند كميهند زندگي قارهدر شمال خاوري شبه

ا، هد و در خانهآينميها ديدم كوليميام هاي نوجوانياز سال. شودميپاكستان 

چيني گوسفندان هاي پشمو سيخ كباب و چنگال و چاقو و قيچي و قيچي

آمدند و بعد ميچون دو يا سه ماه . مند شدمينها عالقهاهكم ب كم.فروشندمي

ها را ريشه تاريخي كوليتصميم گرفتم  تا اينكه چند سال قبل .زدميغيبشان 

آنها در . گذار در طرف آبعلي و آملشروع كردم اول به گشت و . كنمپيدا 

هايشان گردوفروشي ها زن و بچهتابستان. كنندميرود آمل زندگي دره

 قندشكن و ،دستي صنايع.پردازندمي مردها به ساختن ابزار هنري  وكنندمي

بار آنجا را بازديد كردم و با آنها آشنا سازند و من اولينميابزار كشاورزي 

ترسيدم باليي به سرم ميكردند و من براي اينكه مي نبه من اعتماد. شدم

 كه ما خانواده هستيم و فكر كنندبردم تا ميبياورند دخترم را هم با خودم 

 به من گفتندنبايد ميبعدها خيلي از اسرار و واژگاني را كه . غريب نيستيم

 به زبان الً مث.بعد آمل را تمام كرديم، رفتيم به سبزوار.  گفتند]اعتماد كردند و[

گفتند كارد بزن شكم فالني، فالن چيز را بردار برو، تمام ميزرگري سابق 

.  به هر حال من ايران را تمام كردم.اينها را به من محرمانه گفتند

آمدند و مي و آتشا كه هللادر آمل بين آبعلي و آمل، در خوزستان كوته عبدا

ستي و وسايل كشاورزي رقصيدند، در سبزوار و پيرامون شهر صنايع دمي

آنجا را تمام . كنندمي هم زندگي اطراف آنكنند، در نيشابور و ميدرست 

. كرديم رفتيم به قوچان و مشهد

. روسها بودندها نمايندهها وارد ايران شده بودند كوليزماني كه روس

ها و گاوهاي مردم خراسان را ها و اسبكردند و رمهمي همكاري آنهايعني با 

 بعد آمديم گرگان و تحقيقي درباره .دادندميها كردند و به روسمياول چپ

.هاي گرگان انجام داديم و سپس به خارج از ايران رفتيمكولي
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هم كنند ميبختياري زندگي و ها كه در چهارمحال اين توشمال، استاد●

د؟ناكولي

 در هميشه. دي هستناههاي بسيار هنرمند و وارستاند و آدمينها كولياهبل�

هاي انسان. دهندميگيرند و به توشمال زن مياز توشمال زن . حال سفرند

اند و در سطح جهاني براي كشور ما خيلي افتخار بسيار هنرمند و خدمتگزاري

آنها . هاي تركمن صحرا هم همينطوركوليو هاي بلوچستان كولي. آفرينندمي

در .  بعد آمدم پاكستان وردم از هند شروع ك،در خارج هم. دانندموسيقي

شرقي رفتم و به سياي جنوب آهيابي كردم و بعد بهندوستان اينها را ريشه

اند، من بيشتر در كراچي. تك كشورها سفر كردم، پاكستان مركز آنهاستتك

چون من زبان اردو بلد .  يك كولي راهنماي من بود وبا اينها تماس گرفتم

كنند، و ميكنند، چكار ميينها در كجاها زندگي اهيابي كردم ك ريشه،نبودم

منشأ . )نداهسكان هم پيدا نكرداهك(آنها به چه شكلي است ن وضع اسكاناآل

 به آنه چون آن موقع پاكستان و هندوستان نبود.ستاهقارآنها از همان شبه

يك . وندشمياز ايران دو شاخه يران، اهآيند بمياز آنجا . گفتندميقاره شبه

روند به بلغارستان و اروپاي شرقي و ميز طريق مرز بازرگان و تركيه اهشاخ

دهند ميهاي آنجا را تشكيل  و كوليروند به سوريه و مصرمييك سري هم 

اينها هرجا بروند . شوندميكنند و در روماني مستقر ميو از مديترانه هم عبور 

گيرند ميروند از پاپ اجازه ميبعد . دزننمي جاز ،دهندميكارهاي سيار انجام 

شوند و ميمريكايي هم آروند و مي به كاليفرنيا آناسپانيا و بعد از به و 

 اينها در روماني، . هستندهامريكا هم از كوليآدانهاي ترين موسيقيبزرگ

 كه در آنجا از ايران هم دو سه ه يك جشنوار؛ فستيوال دارندبارسالي يك

شاه و شان هم همان فستيوال و ملكه يادين و مذهب. شوندمينفري دعوت 

گويند شما ميآنها . نداهز نياكان و اجدادشان ياد گرفتاههمان كارهايي است ك

هيچ قانوني هم ندارند و قانون ازدواجشان . از خاك نيستيد و بايد راه برويد
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 طايفه، اين پسر بزرگ آنيا ين آقا، اين پادشاه، يا آن ملكه اههم اين است ك

قانون . گويند شما زن و شوهر شديد، برويدميدهند و ميو دختر را به هم 

داشته ميكنند بدون اينكه مراسميبرند دفن ميمرگشان هم اين است كه 

.باشند

نها قبولشان  آهي دارند كاهها چه پشتواناستاد، ملكه يا شاه كولي●

دارند؟

ملكه نظارت دارد بر . ملكه دارند يا شاه يا ؛ملكه و شاه دو نفر نيستند�

ي أر. شودميگيري يأشود و رميها انجام  اين فستيوال.هاي جهانتمام كولي

.ن كسي كه تجربه و نفوذش در كشورهاي جهان بيشتر است آهدهند بمي

؟دست آورندهآنها پولشان را از كجا ب●

و اهوغات بشود آنقدر سميكشند و وقتي كسي ملكه ميآنها زحمت �

....دهند كه مي

گانه كه فارس و جزاير سهخليجيد دربارهاه شما كتابي هم نوشت،استاد●

؟آن هم توضيحي بدهيددوست دارم درباره

را دو سال قبل به عنوان يك  خليج فارس وزارت امورخارجه كتاببله، �

. بار چاپ شد براي دومينچندي پيش اجرا كرد و ،طرح

فارس بفرمائيد؟قدمت خليجتصري درباره توضيح مخ،استاد●

»ريس«من از دوران ها و به عقيدهها و بابليفارس از زمان فينيقيخليج�

هاي سيبري بود  در زير يخ هنوزسياي مركزي آهزماني ك.  قدمت دارد»رم«و 

نوشته گ يك سن»ميان رودان«به هر حال در خود . فارس بودنام اينجا خليج

پدر تاريخ -هاي هخامنشيان ما و آثار هرودت نوشتهو سنگبابلي پيدا شده 

فارس است كه ين دليل خليجاهآنجا ب«:نويسدميهست كه هم -يونان

.»كنند و اين ملك طلق ملت ايران استميآن زندگي ها در كرانهپارس
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خواه باشند، آرمانو كنم كه خودباور ميمن به دوستان جوانم توصيه 

،شان را دوست داشته و با ايمان باشند، متدين باشندمملكتكنند و تالش 

و ميبروند و تالش كنند براي شناخت كشورمان، زيرا ما از نظر تنوع اقلي

 پنجمين ، براساس آمارهاي سازمان ملل و يونسكو،ها در دنياگوناگوني فصل

ا را اينه.  و از نظر باستاني و تاريخي دهمين كشور دنيا هستيمكشور دنيا،

.گويندميهاي آماري دنيا داده



��� �� 	�


مراييااسداهللا

زبان و ادبيات انگليسي، سال آموخته دانشگاه عالمه طباطبايي در رشتهدانش

.شروع كار ترجمه در مطبوعات1360و 1359

.هاي ديگرخوش خنده و داستان انتشار اولين مجموعه به نام1369سال 

اثر ارنست مردان، بدون زنان داستان و بعد از آن ترجمهدر مجموع دوازده

.همينگوي
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عنوان ؟ و بهستترجمه چي. يداههاي زيادي ترجمه كرد شما كتاب●

؟گويندمي بفرمائيد به چه كاري ترجمه سؤالاولين 

ي اه اسطوريكه داستان» برج بابل«خواهم اشاره كنم به داستاني به نام مي�

بحث اين است كه مردم . ي قضيه جاي ترديد دارداست و واقعيت تاريخ

آيند و برج بلندي ميگيرند كه به جايگاه خدايان حمله بكنند و ميتصميم 

دهند كه برود به خواب ميموريت أيا مؤرشب به فرشتهخدايان . سازندمي

 هيچ كدام زبان همديگر را نها و كاري بكند كه وقتي از خواب بيدار شدندآ

فهمد كه همسايه چه ميشوند و هيچكس نميم صبح بلند مرد. نفهمند

اين مطلب . شودميكنم مترجم كارش از اينجا شروع ميخب فكر . گويدمي

. استالنهرينبين اساطير در

ي در تأثير ترجمه چه ؟افتدميپس اگر ترجمه نباشد چنين اتفاقي ●

زندگي بشر امروزي دارد؟

ها را ندارند و زبانتمامآموختن مردم امكان واقعيت اين است كه همه�

خريد بكنند و .  مجبورند ارتباط برقرار كنند، دنياي ارتباطات استخب، دنيا،

از طرف ديگر هيئت سياسي كشوري به كشور . ستاه اين شكل عام قضي....

كساني پس .رود و اينها دو زبان مختلف و دو فرهنگ مختلف دارندميديگر 

اين بخشي از كار . كنندميرا بين اين دو زبان ايجاد زدن هستند كه كار پل

هاي ديگري دارد، اما  هنر و ادبيات شكل؛هاي ديگر هم هستبخش. است

ها در كليت زبان، كساني هستيم كه  ما مترجمبه شكل عام و روزمره،

.توانند حرف بزنندمين

؟هايي داشتندقاجار ترجمه شدند چه ويژگيز دورهاهمتون غربي ك●

ها كه موجود است و در قاجار، ترجمه زياد نيست ولي هميندر دوره�

 اوالً.شود چند ويژگي عمده داردميها وجود دارد و گاهي منتشر كتابخانه
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آثار  ترجمهاما. دانيد ما قبل از آن هم ترجمه داشتيممي. بسيار مبتدي است

. صفويه هم بودطور جدي از دوره قاجار شروع شد و البته در دورههغربي ب

ها و تي اسم شخصيتكردند و حميرا ترجمه » مولير«هاي  نمايشنامهمثالً

خواستند ميند و دليلش هم اين است كه شتگذاميمحل داستان را فارسي 

.كنندميداستان را بو

حسن است يا عيب؟اين به نظر شما ●

. منه حسن و نه عيب، براي اينكه بايد ايـن را در زمـان خـودش بـسنجي              �

 ايـن   هكه داشت ميشاه نوشته بود و مترج    ي براي فتحعلي  اهناپلئون نام : گويندمي

. احوال مبـارك را پرسـيدند     ! عالم به سالمت  قبله:گويدميخوانده،  مينامه را   

آن وقت او . ما تو را برديم گذاشتيم فرانسه بخواني    !  مرديكه :شاه گفت فتحعلي

فقط احوال ما را بپرسد؟گويي خواسته مياين همه حرف زد، تو 

آزاد آيا آنها ترجمه. دوران قاجار بيشتر بگوييدخواهم دربارهمي●

كردند؟مي

مـثالً ! مروز هـست  اهكميآزاد به مفهو  ترجمهنه  كردند و   ميآنها اقتباس   �

آزادي است، يعني ترجمه و تقرير بوده؛ يك نفر اثر را            ترجمه شازده كوچولو 

مـثالً مرحـوم    . اينها ترجمه و اقتباس بـوده     . پرداختهخوانده و نفر ديگر آن را       

، سـينوهه ،  تاجدارخواجهمثل  .  منصوري كارش ترجمه و اقتباس بوده      هللاذبيح

شان يك دهم اين كتاب بوده، ولـي وقتـي   ، كه حجم پزشك مخصوص فرعون  

بينيم يك كتـاب دو جلـدي از آن درآورده كـه جـذاب هـم                مي،كنيممينگاه  

.هست

 به منصوري ؟د دخل و تصرفي هم در كار ترجمه شدهكنيميفكر ●

نويسند ميكنند و مييشان ترجمه اههايي كمعموالً كتاب. اشاره كرديد
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دهند؟ در مياتاق يا پرده شرح مثالً درباره. شرح و بسطش زياد است

؟اصل آيا اينطور بوده

عرض كردم بحث آقاي منصوري خارج از مبحث ! ينطوري نبودهاهن�

از خودش داشته و هر جا ميايشان يك سري اطالعات عمو. ستاهمترج

ست، كه اه دخل و تصرف كرداحساس كرده كه نويسنده كم مايه گذاشته،

. شما بايد هر چيز را با زمانش بسنجيد. ي استاهبودنش بحث جداگاندرست

رجمه  منصوري و يا فردي مثل ايشان بخواهد اينطور تهللاامروز اگر آقاي ذبيح

ي است كه كتاب كم اهاين مربوط به دور. كند كارش خريدار نخواهد داشت

.ستاهبوده و كتابش گل كرد

پذير گويند كه شعر ترجمهميها ترجمه شعر بگوييد؟ بعضيدرباره●

شعر آيا ترجمه. ترين آنها شعر خيام استكنم ملموسميفكر . نيست

؟ پذير است يا خيرامكان

 مضمونش اين است .»شعرترجمه«م با عنوان اهكردمن شعري ترجمه �

آيد و روي گل مي،كه يك زنبور نر درشت كه زنبور عسل هم نيست

رود روي گل و داخل مي. ها استفاده كندخواهد از شهد گلمينشيند و مي

كند و خسته ميخورد و تقال هم ميشود و سرش به كاسبرگ ميها گلبرگ

:گويدميآيد بيرون و مي.كندميدگي بو را حس نبه علت سرماخور. شودمي

ام ببين نوك بيني«:گويدميكند، مي بودم و به كسي كه باور ندر يك گلمن 

».ستاهغشت آهبه گرد

شعر حافظ را . كنيمميشعر ما يك روايتي را از آن شعر ارائه در ترجمه

:در نظر بگيريد

رشته تسبيح اگر بگسست معذورم بدار

دستم اندر ساعد ساقي سيمين ساق بود
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ترجمه، . بتوانيد به زباني ترجمه كنيداين شعر رااست  غيرممكنببينيد

ي اهترجم. پذير نيستين معني شعر ترجمهاهكند و بمي كالم را گم موسيقيِ

لوركا به  مثل .شود روايت و برداشت مترجم از آن شعر استميز شعر اهك

است با شعر اصلي مرتبط نباشد، ولي گزارشي است از ممكن . روايت مترجم

اگر خود مترجم شاعر باشد ممكن است ظرايفي را درك بكند و در . آن شعر

تواند اين كار را ميشعر لحاظ كند ولي اگر نباشد با همكاري يك شاعر 

.بكند

توان آن را ترجمه كرد ميدر شعر يك سري مفاهيم كليدي است كه ن●

ش بنويسيم تا حق مطلب ادا اهي درباراهنيم بايد صفحيا اگر ترجمه ك

مترجمان شعر براي حل اين مشكل .  در شعر حافظ»رند«مثل كلمه. شود

كنند؟ميچه كار 

مطلب را درك دهند كه مخاطب ميدهند يا طوري نشان ميتوضيحي �

هايي كه در  را ترجمه كنيد با همان ويژگي»رند« اگر بخواهيد مثالً. كند

توان مي قطعاً آن چيزي را كه در شعر حافظ است ن،شودمينگ لغت پيدا فره

همين دليل آثار مولوي در اين چندسال در غرب و به. از آن برداشت كرد

ز آثار اهي كاهواقعيت ماجرا اين است كه ترجم. آمريكا از آثار پرفروش است

ز شعر اهاشتي است كخوانند در واقع بردميها شود و در ترانهميمولوي ارائه 

.نداهموالنا كرد

ست؟اهشدچقدر شعر ما در كشورهاي ديگر شناخته●

اتفاقاً در جوامـع ديگـر   . البته فقط ما نيستيم كه با زبان شعر آشنايي داريم �

طـور كـه شـاعران      همان. تعداد شاعران بسيار بيشتر از تعداد نويسندگان است       

عران مـا هـم در آنجـا كمتـر معرفـي             شـا  ،شـوند مـي آنها در ايران كم معرفي      

شـود بكنيـد و مقايـسه       ميمجموعه شعرهايي كه چاپ   هيك نگاه ب  . ندگردمي
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كنيد با حجم شاعراني كه در جهان است و ببينيد كه چقدر شـعر و شـاعر در                  

هـا بـراي     بعد از كشف غربي    شعر كالسيك ما تقريباً   . شودمياينجا كم معرفي    

ترجمه شد و در كشورهاي غربي تدريس شد، آن        وقتي   شاهنامه. ما مهم شده  

 يا شـعر    .وقت ما فهميديم كه فردوسي داريم و بايد برايش هزاره برگزار كنيم           

چنـد  . بـرديم هميتش پي اهمولوي به همت نيكلسون ترجمه شد آن وقت ما ب        

سالي است كـه شـعر شـاعران و آثـار نويـسندگان بـه صـورت مجموعـه بـه             

بعضي از آثـار بـه ده زبـان ترجمـه و            . ستاهپ شد هاي مختلف دنيا چا   زبان

شـود  ميشود و ن  ميچاپ شده و بعضي از آثار هم در خارج از ايران تدريس             

.اينها را ناديده گرفت

،شدميهاي ديگر به فارسي برگردانده ز زباناهي شعرهايي كاهدر دور●

اين ربارهنظر شما د. ز رونق افتاداهبعدها اين شيو. موزون و مقفي بود

كار وقت اين شيوه مرسوم نشد درباره؟ چرا هيچستنوع كار چي

؟پوشكين، اليوت و شكسپير

 هم »ياهالهي قمش«آقاي . مربوط به زمان خاصي استچون هر چيز �

ي دارد و در آن بخشي از اشعار شكسپير را به صورت موزون اهمجموع

.ترجمه كرده

؟سترايت چيقانون كپيان دربارهتنظر●

.شودمينظرم قانوني است كه توي كشور ما مراعات نه ب�

اصوالً قانون . قبل از اينكه وارد اين بحث شويم خواهشي از شما دارم●

؟گويدميرايت چه قانوني است و چه كپي

آثـار فرهنگـي، سياسـي،      لف و حق مـصنف اسـت دربـاره        ؤقانون حق م  �

يعنـي اگـر    . پـردازد ميها   و به تمام توليدات انسان در تمام جنبه        ...اقتصادي و 



       به همين سادگي118

شما ماشيني ساختيد و آن را ثبت كرديد و امتيازش را گرفتيـد، كـس ديگـري     

سم خودش از آن استفاده كند و يـا توليـد          اهتواند آن ماشين را بردارد و ب      مين

درواقع ما بايد پاسخگوي زحمات كسي باشيم كه      . دنمايكند و به بازار عرضه      

در بخش فرهنگ هم همين بحـث       . ستاهيد كرد با فكر خودش، وسيله را تول     

جمـع  ) اگـر اشـتباه نكـنم     ( كـشور جهـان      86در شهر برن سوئيس،     . را داريم 

 آن  رعايـت  مكلـف بـه      ،مضاكنندگاناهكنند ك ميشوند و قانوني را تدوين      مي

هبرداري از كتـاب فـرد را بـدون اجـاز          طبق اين قانون شما حق نسخه     . هستند

طالع برسانيد كه مـن كتـاب شـما را رونويـسي        اه بايد ب  يشان نداريد و حتماً   ا

لـف  ؤخرين كارم كه بـه م   آ هاز جمل . من چندبار اين كار را انجام دادم      . كنممي

.گفتند ايرادي ندارد و ايشان اطالع دادم

ولي دستنويس از كتابي را داشته  من نسخه، كشور85اگر در اين ●

م؟اه شد مرتكب جرم،لف را نداشته باشمؤماجازه

 معمـوالً در بخـشي از       .بله، و اگر بخواهيد از اين كار سـود ببريـد بـدتر            �

رايت اسـت و ضـبط آن       ين كتاب تحت قانون كپي    اهدهند ك ميكتاب توضيح   

لـف، جـرم   ؤم بدون اجـازه )دي و يا تصويريالكترونيكي و سي(به هر شكل    

.است

رسد؟ ميرف ن ط آهآيا سودي ب. افتدميتفاقي اهدر اين صورت چ●

 ايـن كـار را      يتوانـد جلـو   ميرايت بشود و طرف متوجه شود،       تابع كپي �

 ساخت  »سلينجر«بر مبناي داستان    ميسازان ايراني فيل  مثالً يكي از فيلم   . بگيرد

كـار را   ،ش خبردار شد  اهو اين فيلم را در نيويورك اكران كرد و چون نويسند          

اينهـا مـسائلي اسـت كـه مـا       .  اسـت  رايتكپي اين اثر تابع قانون      .متوقف كرد 

.ناچاريم مراعات كنيم
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ين قانون نزديك شويم اهتوانيم بميما چقدر ! رايتكپيبحث كتاب و ●

نامه را امضا كنيم چه ضررها و فوايدي براي و يا پايبند شويم و اگر قانون

ما دارد؟

.نظرم هيچ ضرري ندارد و منفعت هم دارده ب�

جديد باشد؟ابگوي هزينهتواند جوميآيا بازار ما ●

. ترندشوند كه ضروريميهايي در اين بازار ترجمه كنم كتابميفكر �

ين حرف اهيكي از مباحثي كه همكاران ما نگرانش هستند و خيلي متأسفم ك

ند، در اه را نخواندرايتكپيتعدادي از همكاران ما قانون زنم كه ميرا 

شده و هم در ثبتمي روزنامه رسترجمه شده و هم در اين قانون كهحالي

سلطاني و چند جاي ديگر الدين اديب دكتر شمسسازيراهنماي آمادهكتاب 

هاي مالي قضيه را هم ترتيب بايد جنبهبدين. نداهآن توضيحاتي داددرباره

وداشتهميليون نسخه فروش  چون كتابي كه در كشورش يك،مدنظر داشت

ش پول زيادي اه نويسند ترجمه كنيد حتماً را بياوريد وآنشما بخواهيد 

داند كتابش ميخواهد چون ميطرف پول زيادي . هري پاتر مثل خواهد؛مي

خواهي مطابق قانون مي پولي كه فوئنتسولي براي كار . پرفروش خواهد شد

 توضيح هم نويسندهگر براي اهشود كميدالر  بدهي حدود دويسترايتكپي

براي . ش را دارماهمن تجرب.  و شايد چيزي هم نخواهدشودمي قانع اوبدهي 

 گفت قانون ،خواهم داستانش را ترجمه كنممييكي از نويسندگان نوشتم كه 

شود؟ گفتم كشور من تابع اين قانون نيست و من از نظر مي چه رايتكپي

گفت من . اخالقي خواستم به شما اطالع بدهم و براي من هيچ مزيتي ندارد

ز سه اههايي ك بابت اين ترجمهگفتم. دهممي جايي نرايتكپي بدون كتابم را

 هزار تومان 45دهم چيزي حدود ميداستان و يك مصاحبه شما انجام 

45و برايش توضيح دادم كه ! توانم به شما بدهممياز اين، چقدر . گيرممي
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اني خواهم كار مجمي چون طبق اين قانون ن:گفت. شودميهزار تومان چقدر 

ز هر اسكناس كشورت دو اهخواهم كميبه جايي بدهم براي همين از شما 

 برايش ... پانصدي و عدد هزاري، دو عددمن هم دو . نسخه براي من بفرستي

.فرستادم و او هم تشكر كرد

اگر ما بخواهيم كتابي را به زبان انگليسي در لندن چاپ و منتشر كنيم ●

خواهيم آنجا ميكتاب فارسي است و ما يعني . گيريمميرايتكپيآنجا 

.كنيممي استفاده رايتكپياز حق بنابراين .منتشر كنيم

ولي بحث مهم اين است كه چون ما . بستگي به صاحب اثر دارد�

هايي كه توليد اين كتابادبيات جهان هستيم تا توليدكنند و همهكنندهمصرف

آنهايي . ار جهاني مطرح شوند در بازواقعشوند آن كيفيت را ندارند كه درمي

. كنندميهايشان به داليل سياسي بازتاب پيدا نشوند خيليميكه مطرح هم 

مثالً . كنمميفرد خاصي هم صحبت ناين بحث بسيار عام است و درباره

هاي هوشنگ مرادي كرماني به چند زبان خارجي ترجمه و چاپ شده، كتاب

وجود دارد اين است كه بخش بازتابش اين طرف چقدر است؟ مشكلي كه 

 مثالً اگر رماني از ما در ،طرف ضعيف استرساني و بازتاب كار ايناطالع

ين كتاب بدهند؟ من اه ممكن است برايتكپيحق اروپا چاپ بشود چقدر 

به همين خاطر ما . آن اثر نشودالترجمه حتي حقرايتكپيكنم مبلغ ميفكر 

ثار ما، آن طرف  آهين فكر كنيم كاهما بايد ب. نيمين مسئله فكر كاهنبايد زياد ب

امكاناتي كه داريم استفاده مطرح شوند و اگر مطرح شدند ما بايد از همه

وقتي كتابي منتشر . بكنيم و اين را در واقع گسترش دهيم و تبليغ كنيم

فرستند تا در همهميگذارند و نويسنده را ميشود براي نويسنده، تور مي

د كننمي تبليغات ،گذارندميامضاي كتاب ها كتابش را بخواند، جلسهدانشگاه

ما دون شأن خود اينجا نويسنده. كنددهند تا نقدميو كتاب را به منتقد 
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كتابش حرف ي تبليغ كند يا خودش دربارهاهداند تا كتابش را در رسانمي

. اننده بايد بخوانديم كه خواهيم، كتابي نوشتاهگويد ما كه كاري نكردمي. بزند

ين دليل  به هم.كنندميكه در كشورهاي خارجي خيلي تبليغ در حالي

.شودميهزار نسخه منتشر هزار و سههاي ما در دوكتاب

.ز يك كتاب چندين ترجمه وجود دارداهكنيم كميدر بازار مشاهده ●

اين درست است يا خير؟

آيد بازار و مي و كتاب  نيستيم�������واقعيت اين است كه ما تابع �

كند و ميبندد و كار ميدهند و قرارداد ميو سفارش اه يا ب وپسنددميمترجم 

دليل مالحظات ها هم بهبعضي مترجم. جايي هم نيست كه هماهنگ كند

ند اين مسئله را مطرح اه حاضر نيستند تا زماني كه كار را تمام نكرد،ياهحرف

.كنند

ي مترجم به دنبال آن اه عد،كندمي از كشور سروصدا  كتابي در خارجمثالً

هر كدام از آنها ممكن است نداند كه . كنندميآن روند و شروع به ترجمهمي

 ولي ،دنممكن است بدانحتي كند و ميكسي ديگر هم اين اثر را ترجمه 

.دنچيزي نگوي

ر افتد و در هميهاي پرفروش اتفاق كتاباين مسئله معموالً درباره●

.كندميصورت چند هزارتايي فروش 

هـاي  البته چـاپ .  به بازار آمد و از آن استقبال شدهري پاترمثالً كار   ! بله�

مـن  . ي آمدند و نشـستند و آن را ترجمـه كردنـد    اهعد. قبلي هم پرفروش بود   

كتاب را هشت تكـه كـرد و آن را          ،حتي خبر دارم كه يكي از اين آقايان ناشر        

در زمينه . خواست بازار را بگيرد   ميدرواقع  . ا ترجمه كنند  به چند مترجم داد ت    

هرحـال ترجمـه   كند و آن اين است كه به      ميكارهاي ادبي قضيه مقداري فرق      

كند و مقـداري هـم بايـد، حـق انتخـاب را بـه               ميخوب جاي خودش را باز      
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گر كاري بيايد بـازار و خـوب ترجمـه نـشود آن وقـت               اهالبت. خواننده بدهيم 

.ن را دوباره ترجمه كندآندارد كسي حق 

چون خواننده . كنم كه بايد به خواننده حق انتخاب دهيمميمن فكر 

 را يكي دو مترجم شاخص هري پاترحتي كار . كندميخوب را پيدا ترجمه

چهار كتاب يا وقتي يك مترجم، سه . ند كه كارشان فروش رفتهاهترجمه كرد

 گرايش  نيزاننده به كارهاي ديگر اودهد مسلماً خوميخوب تحويل خواننده 

.كندميپيدا 

 آن كتاب مورد توجه واقع ،روان ترجمهخاطربهكنيد كه ميآيا فكر ن●

.ها بسيار روان است چون بعضي ترجمه؟شده

به خـود مـن     ! همين سادگي فرماييد و به  ميدقيقاً به همين علت است كه       �

ـ  . هن: گفتم. مه كن را ترج هري پاتر اين پيشنهاد را كردند كه بيا        ،هاينكه چـرا ن

مـن  . دانستم منافع مـادي سرشـاري داشـت   ميكه  در حالي . بحث جدايي دارد  

كـنم  مـي تر است اما در كارهـاي ادبـي فكـر        كنم اين بخش قضيه مهم    ميفكر  

كنند مي انتخاب    و روندميها خودشان   باشيم خواننده ي اگر اغماض داشته   اهذر

.ماهن رسيد آهچيزي است كه من بخورند و اين ميو فريب ن

كند؟ميمترجم چطور كتابش را انتخاب ●

كتاب و مجله .  او با جهان خارج ارتباط دارد.خواندميمعموالً كتاب را �

.كندميخواند و از اينترنت استفاده مي

ي از اه شما خالص.تواند تعداد زيادي كتاب بخواندمييك نفر كه ن●

خوانيد و يا در اينترنت و جاي ديگر ميتاب ككتاب يا نقدهايي درباره

 نسخه،ز اولاهيا اينك. كنيدميبينيد و مضمون آن را پيدا ميهايي كتاب

آوريد؟ميدست ه كامل را ب
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داند كتابش خوب اسـت     ميشناسد و   ميدم نويسنده را     آ هموقعي است ك  �

درن اآل. كند و اگر نباشد، نـه     مياگر خوب باشد ترجمه     . رود سراغش ميپس

هـاي خـوبي هـم      است كـه كتـاب    كتاب   بيست جلد     تا من حدود ده  كتابخانه

يـن كتـاب اينجـا      اهدانم ك ميهاي خوبي هم دارند ولي من       هستند و نويسنده  

 از خيـرش گذشـتم و فقـط          به دليل اختالفات فرهنگي،    .تواند چاپ شود  مين

 دوستان هـستند و      اينترنت هست و   معموالً. ماهلذت خواندن يك كتاب را برد     

گيـرم و   مـي دهد كه در اين صورت مـن آن كتـاب را            ميگاهي ناشر سفارش    

ولي . كنم يا نهميگويم ترجمه   مي،ن كتاب را خواندم    آ هبعد از اينك  . خوانممي

خودم انتخاب كـنم كتـاب را تـا نپـسندم       و چه   سفارشي باشد   چه  در مجموع   

مـن سـفارش شـده و مـن         همـين دليـل خيلـي كتـاب بـه           به. كنمميترجمه ن 

گويند در  مي،عباسمثلي است منسوب به شاه    . م، حتي با اسم مستعار    اهنپذيرفت

. بيـاور گفـت . چيزي برايتان بيـاوريم   : يكي گفت . سردي گير كرده بود   طويله

اسـمش را نيـاور ولـي خـودش را          : گفـت .  چيزي نيست جز پاالن خر     :گفت

آبرويـي اسـت و    ترس از بيخاطربهپسندم ميدرواقع اگر من كتابي را ن   . بياور

.كنم همان حكايت استمياگر بگويم با اسم مستعار ترجمه 

 مترجمان ما براي اين قشر چقدر .ي از مخاطبان ما جوانان هستنداهعد●

دنبال كتابند؟

وقتي كتاب خوب در بازار باشـد، مخاطـب    . مخاطبان را بايد تربيت كنيم    �

دربـاره .  را بـزنم هري پاترورم همين مثال آيد سراغش، مجبميجوان ما حتماً   

در هر روزنامـه،    فصل  طور م هش تقريباً در سال گذشته ب     اهاين كتاب و نويسند   

اينكـه كتـابش چـه      . گو بود وينترنتي و راديو و تلويزيون بحث و گفت       اهشبك

هـري  وقتـي كتـاب   .  دارد بحث ديگري استن چه سرنوشتيري بود و اآل  طو
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 بازار آمد همان روز اول سه تا ناشر كتاب آوردند و تمـام               در كشور ما به    پاتر

.كردند

خب وقتي در شهرهاي مناطق . هاكتاب را چه كسي خريده؟ همين جوان

شود جوانان اين مييلويه و بويراحمد كتاب خوبي عرضه كمحروم ما مثل كه

. انندخوميخرند و بعد نوبتي ميكتابي را . كنندميز آن كتاب استقبال اهمنطق

ها خيلي از اين نظر كتابخانه. جوان عالقه دارد ولي امكانات نداردپس ببينيد 

شناسم ميهايي كه آورم براي بچهمي كه در جديديمن خودم هر كار. فقيرند

م اين كار را اهبه دوستان نويسنده و ناشران هم گفت. فرستمميچند نسخه 

ها را ما بايد بچه.  شده باشدين كار بايد خيلي سازماندهياهالبت. بكنند

.پرورش دهيم و آماده كنيم تا كتاب بخوانند

 حاال شايد جوانان و ،ها هدف ناشران و مترجمان نيستند نوجواناصالً●

توجهي و كنيد نوعي كمميفكر ن. بيشتر موردتوجه باشندميكودكان ك

شود؟ميين قشر اهتوجهي ببي

اول بـه ترجمـه    جـوان در مرحلـه  براي اينكه نوجـواني تعريـف نـشده،       �

. دهيـد مين شما در اين سن، غلط بودن ترجمه را تشخيص           اآل. گرايش ندارد 

بگـويم  كه الزم اسـت     يك نكته   . البته به نظر من زبان ترجمه بسيار مهم است        

 البتـه بـراي   .ثري براي كودكان ترجمه كنم اهترسم از اينك  ميمن  اين است كه    

موقـع   آن ،هـايم كردم، دادم به بچه   ميي وقتي ترجمه    م ول اهكودكان ترجمه كرد  

دادم مـي يـا در كـالس      . فهميـد ميگفتم چه   ميتر بودند بخوانند و     كه كوچك 

ز اين داستان فهميـده،    اهخواستم كه هر كس هر چ     ميها  خواندند و از بچه   مي

 براي كودكان ترجمه كـردم كـه شـايد          »جيمز جويس «ي از   اهمجموع. بنويسد

. سـت اه را نوشـت   ... و هـا دوبليني،اوليسچون او داستان    . ن جالب باشد  برايتا

من اين كتاب را ترجمه كردم و .  بودپيشي و شيطانك داستان او براي كودكان     
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كردم ميها را جمع كردم بچهميوقتي اين كار را . شداز آن  استقبال خوبي هم    

كنيد و اگر چيزي را     ها اين قصه را تعريف       بچه ،گفتم خب ميخواندم و   ميو  

ادبيـات  به نظرم ترجمـه   . كردم آن بخش را اصالح كنم     ميفهميدند سعي   مين

.شعر و داستان استتر از ترجمهبراي كودكان و نوجوانان بسيار سخت

چرا اين نوجوانان هدف مترجمان و ناشران نيستند؟ سن نوجواني ●

ها »ن ايجرتي«ها همان چون نوجوانان طبق تعريف غربي. تعريف نشده

 يعني ،ستاهشان طبق اعداد انگليسي از دوازده تا نوزد يعني سن،هستند

.دارد» تين«آخر اين كلمات 

 ما متأسفانه. اين نوجوان اينجا تعريف نشده، ما كودك داريم و جوان�

شايد شما هم برخورد . مان هم بسيار ضعيف استشناسياينجا بخش مخاطب

هاست و ترين برنامهپرمخاطباز ه كودك تلويزيون دانيد برناممي. كرده باشيد

 نويسندگان ما متأسفانه. »تام و جري« مثل ،اندبسياري از مخاطبانش بزرگسال

.از اين امر غافلند

تان قرار گرفته، بگوييد؟هايي كه مورد توجهاز نويسندگان و كتاب●

غربي م نويسندهجلّون از طاهربنبا چشمان شرمگينكتابي است به نام �

از نويسندگان مطرح و فعال است كه جايزهاين نويسنده برنده. ساكن فرانسه

چند . ستاهي داشتاهدر معرفي فرهنگ و ادبيات عرب نقش بسيار ارزند

كتابي . ي دارداهنژادپرستي دارد كه ترجمه شده و زبان سادكتاب هم درباره

كند كه ميآنجا مطرح  دارد و مباحثي هم در  اسالم به زبان سادههم به نام

.جالب استبسيار 
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�� 

دكتر سوسن بياني

، تهران1324متولد 

ادبيات دانشگاه تهران، شناسي از دانشكده ليسانس باستان:تحصيالت

از ميشناسي و هنر دوران اسال و دكترا در رشته باستانارشدكارشناسي

.مطالعات شرقي دانشگاه لندندانشكده

ادبيات دانشگاه يران و استخدام و تدريس در دانشكدهاهزگشت ب با1355

هاي  آزاد در دورهههاي تربيت مدرس و دانشگاتهران، تدريس در دانشگاه

. و دكتراارشدكارشناسي

به همراه دروس مياسالشناسي دورهگذاران و متخصصان باستاناز پايه

.ز جمله هنر فلزكارياهجديد اين رشت

. تحرير كتب درسي، ارائه چند مقاله و چند سخنراني:ها فعاليتآثار و



129وگو با دكتر سوسن بياني       گفت

اين رشته درباره.  استشناسيباستاندر زمينه شما  تخصص اصلي●

 و مواردي كه در شناسيباستانكاربرد درباره و صحبت بفرمائيد

 اهميت دارد؟شناسيباستان

طور كه ناست بسيار نوپا و لذا اهميت آن، آمي علشناسيباستانعلم �

هاي زيادي انجام هاي جامع و بحثبايد و شايد شناخته نشده و بايد صحبت

؟ ما در زمينه چيستشناسيباستانال بر اين است كه علم ؤمحوريت س. داد

هميت اهجوانان ما به خوبي ب. علم پزشكي ديگر توجيهي براي جوان نداريم

شند كه خود علم پيشرفته علم آگاهي دارند اما توجه داشته بااز اين شاخه

. كردميها انجام وظيفه باشيپزشكي امروزي هم روزگاري به دست حكيم

هاي طب اندك تخصصي داشت و به زمينهباشي كسي بود كه در همهحكيم

كرد اظهارنظر ميو مراجعه اهي كه بيمار باهداد در هر زمينميخودش اجازه 

زدند، دست و پاي ميه چشم كردند، نيشتر بميگهگاهي جراحي . كند

.علم طبباشي كامل بود در زمينهدادند و اين يك حكيمميشكسته را التيام 

.  تخصصي دارديي يك تابلواهدانيد هر كس در هر زمينميولي امروز شما 

آيد مانند چشم، هفده تخصص پيدا ميي كه به نظر كوچك اهبراي يك مسئل

بايد . توان مراجعه كردميپزشكي ندنداندندان به هر در زمينه. ستاهشد

.متخصصش پيدا شود

طور كه بايد و ها آنين تخصصامتأسفانهشناسيباستانعلم در زمينه

شايد هنوز پيدا نشده، كما اينكه من يكي از كساني بودم كه با توان بسيار كم 

بار در تدريس دانشگاهي خودم سه درس تخصصي بنيادي را براي نخستين

ثر ؤهاي ما جوانان ديروز هم مدهد كه تالشميپس اين نشان . وان كردمعن

.اين علم استدهكننبوده و كامل

طور كامل علم مادر شناخته شده و در اين شكي  بهشناسيباستانعلم 
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 هنوز  و جوان هست ونوپا و ين علم كه هنوز شناخته نشده اهچرا ب. نيست

گويي است يا ست؟ آيا اين گزافهاه داده شدبه بلوغ نرسيده، عنوان علم مادر

تواند تحقيقات جامع خودش ميين علم اهواقعيت؟ واقعيت امر اين است ك

هاي علم قرار شاخهطور سيستماتيك انجام گرفته، در اختيار همهرا كه به

به . كه علماي علوم ديگر بتوانند از اين تحقيقات استفاده كننديطوربهدهد، 

علوم را هاي همه سعي بر آن دارد كه ريشهشناسيباستانر علم عبارت ديگ

آنها نمايي جلوي حقايق بايستد و تمامبراي علماي آن روشن كند و مثل آيينه

آن بر مبناي از يك مقدار . است دوگانهمي علشناسيباستان. منعكس كندرا 

-ن يشتنمثل اي-نشيند مييعني شخص دانشمندي . فرضيه و تئوري است

در .  ولي اين ارزش زيادي ندارد،گذاردميي را بنيان اهبراي خودش فرضي

صورت تئوري يا فرضيه عنوان شود الزم است ه جهان امروزي هر امري كه ب

ا در  مشناسيباستانلذا . ثبات برسانداه خودش را ب،به مدارك و اسناد متقن

ب آن ما به متخصصاني شود ولي در طلميهاي نو آغاز ول با فرضيهاهمرحل

 بسيار كليدي در اين يشناس ما نقشكاوشگر باستان. به نام كاوشگر نياز داريم

هاي عمومي، رسد در اخبار و رسانهميهر روزه به گوش . كندميعلم بازي 

هبراي شما جالب است بدانيد واقعاً چگون. غاز شده آهكشف نويني در اين بار

 آمالش چيست؟شود وميها انجام ين كشفا

فراد و علما و اههايي كداستان از اين قرار است كه بر مبناي تئوري

شوند؛ يك دستهميدانشمندان اين امر در نظر گرفتند كاوشگران تجهيز 

شناس، مجهزي را كه عبارت از انواع حرف و فنون است مثالً متخصص زمين

بنابراين . كنندميهمراه  با خود  رابردار هوايينقشه و يا بردارمتخصص نقشه

اين . هاي روز، تيم خودش را مجهز كندنواع تخصصاهت كاوشگر بايد بئهي

اين تل چيست؟ شما اگر . گروه مجهز بايد راه بيفتد و برود به يك تل باستاني

ها متوجه  دمن وهاهاي طوالني كوير عبور كرده باشيد در دشتاز مسير راه
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اينها ناشي از فعل و . تثنايي ناگهان بروز كردههاي اسشويد يك برآمدگيمي

تواند تشخيص دهد ميانفعاالت طبيعي نيستند، يعني چشم تيزبين كاوشگر 

هاي بر اثر اسكان انسانو باستاني كه به مرور زمان  يك تپه وبين يك تل

وجود هي كه طبيعت باه پس اين تل با آن تپ رشد كرده،اوليه و سپس ثانويه

همين .  متفاوت استهاي كوه، كامالًصطالح پايهاههاي باثر رسوبآورده بر 

گذاشتن بين دو تل و دو تپه طبيعي و ص، براي تفاوت تشخي وميزان

.تخصص احتياج دارد خود شروع كار است و بسيار جالب و به،مصنوعي

ها ين اليهاهطوري كه ب،هاستبندي اليهزني و تقسيمحاال نوبت گمانه

حال چشم تيزبين كاوشگر بتواند به  درعين وخودشان را از دست ندهندنظم 

پس . برداري بكندها يك به يك رسيدگي كند و برسد و پردهعمق اين اليه

 اسناد و مدارك بسيار  وآيندميهاي خودشان كاوشگران با دست پر از كاوش

خصي شر حاال بار ديگ. گذارندميروي ميز محقق  را شناسيباستانباارزش 

ت كاوشگري ئ اين كار كاوشگري انجام شده و اين هي او،هكه بر مبناي فرضي

طور سيستماتيك امروزي انجام داده، بار ديگر تركيب شده و كار كاوش را به

آمده تحقيقات اصولي و سيستماتيك خودش دستهماند كه روي اين آثار بمي

.نجام برسانداهرا ب

كنيم اسناد و مدارك يا مياطالق را نها آه ما حاال اين اشيا چه هستند ك

. دهندميهاي بسيار ارجمند و ارزشمند ما را تشكيل اشياء باستاني كه ميراث

توانيم با ميهاي واقعي هويت اين سرزمين هستند، پس ما ناينها شناسنامه

كم بگيريم، يا قوم و ملتي چون ايران بازي كنيم، آنها را دستشناسنامه

ها ما سه دورهحاال در خالل اين بازيافت. ر آنها بگذريمكناوت از تفابي

يهايهال گاهي در ين سه دورهاهكنيم بميينها را منتسب اهمشخص داريم ك

قدمت اينها . اولين و زيرين، مربوط به دوران نخستين و پيش از تاريخ هستند

ه را پيدا كند كياه اين بستگي به شانس كاوشگر دارد كه نهفت؟چقدر است
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ستناد اين اهكنيم بلكه بمي ما ادعا ن.هاي جهان باشد يكي از نخستينحتماالًا

زمين و مردمان هوشمند و بااستعداد و يراناهتوانيم بگوئيم كمي،مدارك متقن

هاي زيادي جزء ند در بخشاه بسيار طوالني توانستيتالشگر آن در طي زمان

خاورميانه، بلكه در كل  جهان باشند؛ نه تنها در حوزهها درپيشگامان و اولين

هاما تصور بفرمائيد ك. گيريمميكم ما شيشه را امروز شايد خيلي دست. جهان

 ميالدي حذف 2005 را از تمدن امروزي بسيار پيشرفتهمادهين عنصر و ااگر 

؟ندتواند به راحتي پرواز كميشما آيا افتد؟ سفينهميتفاقي اهكنيد، چ

مروز اهتوانند بكنند؟ يا فلز را چگونميكار هها بدون شيشه چتلسكوپ

 تمدن بشر مديون همين عناصر است كه !؟ حذف كنندتوانند از تمدن بشرمي

 پيشينيان ما ،صطالحاهبا هوشمندي، روزي روزگاري همين مردمان كه ب

م در عنصر خالص هاده و كشف م. بار كشف كردندبودند براي نخستين

چه مغزهاي متفكري كه طبيعت فايده و ثمري ندارد، مهم اين است 

دست بياورند و هند اين مواد خام را تركيب كنند و عناصري را باهتوانست

.ندكمروز رفعاهبتوانند آالت و ابزاري بسازند كه نياز و احتياج بشر را تا ب

زگاري در اين مرز هايي باشد كه روتواند مديون تالشميپس دنيا كامالً 

هباشيد ك با اين مختصري كه عرض شد توجه داشته.نجام رسيدهاهو بوم ب

هاي كارش چقدر زياد  و ظرافتشناس، دقت عملهميت كار يك باستانا

 بگويد بيهوده و ء آيا اجازه دارد كه به شي.باال است مسئوليتش چقدر است و

حتي خرده -اين اشيا را لم امروزي همه يا واقعاً ع،نبار موزه بفرستداهرا بآن

-هاي باستانيهاي سفالگوئيم تيله شكستهميصطالح اههايي كه ما بشكسته

ات كرّ به خودش بياورد و چه بساشناسيباستانبين زير ميكروسكوپ و ذره

ها شكستهها و تيله روي همين ريزهيهاي بسيار مهمهم اتفاق افتاده كه كشف

هاي ها و فرهنگاكتشاف تمدنست در زمينهاه بودشايشيگه انجام شده ك

.گذشته
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هاي كهن و ادوار ، شناخت تمدنشناسيباستانهاي يكي از زيرشاخه●

ه ضمن بررسي و شناخت اين ادوار تاريخي و با توجه ب. استتاريخي

در اين مياست، هنر و تمدن اسالميينكه رشته تخصصي شما هنر اسالا

شود؟مي چه نقشي دارد و در كدام دوره واقع شناسيانباستچرخه

 تمدن و فرهنگ و ايران شناسيباستانهاي استثنايي يكي از ويژگي�

ما . طور كلي پايداري آن در طي مسير طوالني تاريخ بشر استزمين، بهايران

 در آسمان هليكن مانند يك ستار، ديديمها را بسيار درخشان بسياري از تمدن

زماني كه خدمتتان زمين را از يراناهخوشبختان.  غروب كردندوند درخشيد

 از دل غارها و سپس ؛ دنبال كرديمشناسيباستانهاي عرض شد با كاوش

،ز فرهنگاهپيشرفته شهري كاسكان شهرها و شهرنشيني و سپس جامعه

به صورت . نهيمميست كه ما آن را تمدن ايراني نام اهتبديل به تمدني شد

ناگسستني و مداوم اين تمدن و فرهنگ را داريم كه پايداري خودش را در 

دار اين تمدن و فرهنگ مروز، ما ميراثاهداده و تا بفراز و نشيب زمان نشان

 در قبال چنين هستيم و جوانان ما بايد وظايف خطير خودشان را به خوبي

.تاريخ و تمدني ادا كنند

. شناسيباستانلي كلي است در جهان هايي داريم كه خيبنديما تقسيم

،دست آورديمبهاز آن تنها مدركي كه و هست يميي بسيار بسيار قداهدور

اسناد اين . از جنس سنگ است اطالق شده به عصر سنگهمه چيز چون 

،توانيم بشناسيممياست و بشر را واقعاً به سختي هاي دور مربوط به گذشته

 هم  آنه كاستاز آن دوران مشعشعي بعد.ستاهبوديقين داريم كه ولي 

به كنيم مياطالق را آنطوالني است وليكن چون خط در آن پيدا شده ما 

و بسيار مهم است اين دوران تاريخي در سرنوشت بشر . دوران تاريخي

. خوشحال هستيم كه نقش ايران و ايراني در اين دوره بسيار ارزشمند است

گرفته كه گ و تمدن بشري در اين عصر شكلهاي فرهنيعني تمام برجستگي
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اين دوران تاريخي . قدم بودندايرانيان پيشگام و پيشاي مختلف آن هدر زمينه

 را هشود، در ايران آخرين مرحلميهاي مختلفي تقسيم هكه خودش به دور

، باز كند جدا ميخراز عصر متأ ديگري آن را  مبدأگوئيم كهميساساني دوره

دوران اسالميآن را بر آن اطالق شده كه ما ميت قراردادي ناصورههم ب

.دوران تاريخي داريم و پس از آن دوران اسالميپس ما. ناميممي

زمين در دوران تاريخي هم پيشگام بوده و اگر ما يراناهشما فرموديد ك●

كننده  ايرانيان ابداع، در خط نوشتاري، اين تاريخ بدانيمأخط را مبد

بودند؟

شناسيباستان البته ما هيچ چيز را در دنياي ،طور استبله، همين�

يعني هر لحظه ممكن است يكي از همكاران من در . دانيمميشده نتمام

 كل وبرخورد كند م نوك كلنگش به يك سند بسيار مه،ي از ايراناهگوش

يرفته ين اصل پذاهپس تا اين لحظ. ها را تغيير بدهدأگذاري اين مبدوقضايا 

يم روي مهرها، اهدست آورده سناد و الواح گلي كه ما باهست كه بنا باهشد

زمين الفباي اوليه را از خط يراناهطور مستند اعالم كنيم كهتوانيم كامالً و بمي

ما خودش هم توانسته دخل و تصرفاتي در آن انجام بدهد و به اهگرفتميآرا

نگاري اين خط پيشينه.فع نياز كندتوانست رميصورت خطي درآورد كه 

.ستاهكامالً مشخص شد

 براي يافتن خطوط اوليه در تمدن ايالم و شناسيباستانهاي تجسس

.  هميشه مدنظر بودالنهرينبيندشت سوزيانا ارتباطش با . خوزستان انجام شد

هاي شرقي نسي كه داشتند، توانستند در قسمتناگهان حفاران ما با نهايت شا

 هنوز هم اين خط .هاي كوير، الواح نوشتاري پيدا كننددر حوزه كرانهو ان اير

ما را خوشحال پيدا شده صورت سند ه  خوانده نشده وليكن چون بكامالً

 سال، اقدام به 5000يرانيان با قدمت اهكرده و جهان را متحول ساخته ك
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شناسيم و ميسم خطاهبآن را مروزه ما اهتدوين عالئم قراردادي كردند ك

هاي نخستين هستيم كه به مرور زمان طبق قواعد دار همان فعاليتميراث

كه عربي است  درآمده  به صورت الفباي امروزي واصولي تغيير و تبديل يافته

 ولي مهم اين است كه هر چيزي ممكن است .كنيمميو ما از آن استفاده 

بنابراين . ن را پيگير باشيمشروع خوبي داشته باشد ولي ما بايد مسير تداوم آ

 خط، ما نقش اوليه را نداشته باشيم ولي به گفتهابتداييشايد در كشف 

.بخشي در اين حركت بسيار مهم داشتيمكننده و تداوم نقش كامل،محققان

،كندميايران را از پيش از آن جدا مياين مبدأيي كه گفتم دوران اسال

مسئله در اين است كه خط چيست؟ چرا  و ،گردد به همين اصلميواقعاً بر

در مي مهتفاقاهحاال كه هست چو شد مي اگر نبود چه ،قدر مهم استاين

ست؟اهسرنوشت بشر افتاد

 يك نوع تصويرشناسي هشناسد كميشناس زباني را بينيم كه باستانميما 

ئم از ابداع خط، بشر پيام خودش را با نقش و نگار و عاليعني تا قبل. است

ي خط اهگونكنيم و بهميها را تعبير و تفسير رساني اين پيام ما.رساندهمي

 از موقعي كه . ولي ممكن است اين تعبير و تفسير به خطا برود.شناسيممي

رساني با خط  ما پياميهزار سال پيش، دقيقاً روي مهرهاگويم، از پنجمي

تر نسبت به وقايع و لي راحتتوانيم خيميبنابراين شود، ديده ميمند قاعده

بايد نخط . حاال تكامل اين بسيار مهم است. رخدادهاي تاريخي قضاوت كنيم

. ودهاشد كما اينكه خط مقدس در نزد مصريان باستان بدر دست يك گروه ب

 چون فقط كاهنان يك گروه خاص به همين دليل گفتند خط مقدس؛

اين تحول ميما در دوران اسالا. توانستند اين را تحرير كنند و بخوانندمي

و نزول كتاب ) ص(آوري پيامبر اكرم وجود آمد، يعني با پيامعظيم فكري به

تبحر در نوشتن شناختند و ميآسماني، ايرانياني كه خط را خيلي خوب 

ين صحف قرآني، اهصولي را بدعت بگذارند كاه مقدم شدند براينكداشتند،
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پس الزم بود . راحتي بتوانند آن را بخواننده ب همگان وناهنجار نگاشته نشود

بنابراين ما . ين دو كار را انجام دهنداهكه قواعد و اصولي را تدوين كنند ك

رفع ضرورت پيش از اسالم خطي كه فقط بينيم مييم و آيميناگهان به خود 

شود به يك پديدهميدر همان صدر اسالم تبديل  و ميكرد، در دوران اسالمي

كه ما خوشحال ميحاال اين سه. كنيم به هنر خوشنويسيميطالق اهنري كه

در آيين . دا كرده، امروز در خدمت اسالم درآمدهاهيراني همواراههستيم ك

 آن را ها خيلي خوب با آن آشنا شدند،يرانياهكميمتعالي وحدانيت اسال

 را كه در فرهنگ و هاي خودشانبهترين. پذيرفتند و كمر به خدمت آن بستند

از اسالم بود تقديم اين تمدن و فرهنگ كردند و سعي  قبلتمدن ايرانيِ

.كردند آن را پربارتر بسازند و انصافاً در اين امر پيشتاز و پيشگام بودند

 يكي بدون ديگري  و چونوليكن دين و علم دو بال متوازن اسالم است

 علم و گسترش آن در دوران قادر به پرواز نبود پس بال محكم دين، همين

خط . ين علم بتواند پربار بشوداهها كمك كردند كبود و ايرانيمياسال

چكش و ميله بايد روي سنگ نويسي شد، از خط كوفي كه فقط با ضربهآسان

پس تحرير . شدصورت منحني مدور روي كاغذ كشيدهبهو شد، درآمد مينقر 

پس مردم . تر شداعد و اسلوب آسانآسان و سريع شد، خواندنش هم با قو

هاي اوليه و سپس به مدارس مجهز اسالمي، خانهرفتند به مكتبميكه ميعا

عام  جنبه وخط از دست خواص درآمد. قادر به خواندن و تحرير شدند

.گرفت

صحبت ميجايگاه نقش و تصويرگري در تمدن و دوران اسالدرباره●

قابالً انجام دادند؟ين دو متاهبفرمائيد و خدماتي ك

هاما من يك نظر شخصي دارم ك. ستاهدر اين زمينه بسيار شدصحبت �

 مسئله در اين است كه گاهي بيشتر از .خواهم براي شما بيان كنمميجازه ا
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ميمور تمدن و فرهنگ اسالاهخود مسلمانان يا ايرانيان، مستشرقان راجع ب

ند و اهجا گذاشتار عالي از خود بهند و نوشتاري بسياهتحقيق و مطالعه كرد

ندكي ابراز عقيدهاهاما در يك نكت. برندميان استفاده بسياري از آنها مندعالقه

توانيم ادعا ميطور خيلي روشن ما هيا ب آهين است كاهمسئل. متفاوتي دارم

كنيم كه در صدر اسالم، زمان حيات خود پيامبر اكرم، نفي و نهي براي 

طور نگاه كرد كه گروندگان به ديانت شود اينمي آيا ست؟اهري بودتصويرنگا

دانيم ميطور كه در ايران ما خواص بودند هماناسالم كه بيشتر از طبقه

مردم با رضايت، و كمتر با جبر روشنفكران اول گرويدند و سپس عامه

اصنام ين دين شدند و آنقدر شعور داشتند كه ديگر به گرد اه متمايل ب،شمشير

ينجاست خوف از اهي كاهمسئل. ها، نگردند و به پرستش آنها نپردازندو بت

ز حيوانات و امثال اينها، بشر به اهبرداري دوباركه با طراحي يا نقشهاين بود

عرض كردم وقتي اينقدر .  چنين نبودهبينيم واقعاًمي ولي ما .گذشته بيفتدراه 

مهم بود مسئله- بخصوص -نان ايراني نويسي براي مسلمامسئله خط و خط

به قضايا، مين امر علم است، نگرش عل آهآيد كميديگري به وجود 

توانستند چه ميپس پيامبر يا ديگر بزرگان دين . خداشناسي آگاهانه نه تعبدي

خوفي داشته باشند از اينكه بشر از تصوير حيواني، چيزي غير از پرستش 

 باز هم ما هپس واقعاً سخيف است ك. ر داشته باشدخداي باريتعالي منظور نظ

كنم ما بايد بيشتر توجه ميفكر . گذشته پوسيدهيين عقايد و آرااهبرگرديم ب

اآلنهآنچه ك. شودميينكه با آمدن و بروز خط، نقش كمتر اهداشته باشيم ب

نقش در كنار و . نمايد عنصر خط استميدارد و براق پررنگ است و جال 

گوييم نگارگري، اصالً لفظ نگارگري يعني مي ما .داردميخط قدم برر سايهد

اين هنر .  كه در خاللش نقش هم هستيچه؟ نگارگري يعني نوشتن خط

 مخصوص ايراني است، ايراني اين را تقديم به تمدن ايراني است،

 اين هنري است كه خط را از يك .كرده و براي هميشه پايدار ماندهمياسال
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دار  زاويه وصورت آركائيكاز شد ميناهنجار زشت كه قبالً انجام شتهنو

هندسي درآورده و با انحنا و پيچ و تاب تبديل كرده به يك نگاره

. گذاردمي كه در داخل خود، تصويرها را هم به نمايش هزيبند

در زير سايهميبينيم كه هنر تصويرنگاري دوران اسالميپس ما 

دهم كه بگويم مي به خود اجازه منشود و ميگيرد، ادغام مينويسي قرار خط

. شودميسازي سه بعدي هم حتماً در خط ادغام سازي و مجسمهحتي پيكره

آورد و همه را ميبرشوند و ديگري سر ميرنگ دو كمبنابراين، اين 

سازي قرار شعاع خود، يعني ديگر وجوه هنر تصويرنگاري و پيكرهالتحت

.دهدمي

چون يكي . و ايراني صحبت بفرمائيدمي معماري اسالهدري هم دربارق●

است؟مياز هنرهاي مهم دوران اسال

 خط مذهب هم خودش ،گوئيم هنر كتابت پيدا شدميطور كه ما همان�

حتي جلدسازي روي آن هم يك . وجود آورديك پديده بسيار زيبا را به

، بينيد ميخطي ايراني راشما يك نسخهوقتي طوري كه هنري شد، بهپديده

هنرمندان در اينها .  بربخوريد كه همه مشتركندمضااهدر آخرش شايد به د

داشتند در تدوين يك كتاب، پس كتاب است ميفنون مختلف بودند كه سه

ها، تمام هنرپردازي. زندميميكه حرف اول و آخر را در تمدن و فرهنگ اسال

 كجا ؟حاال جايگاه كتاب كجاست. شودميذوق و ابتكار در كتاب خالصه 

شود؟ مكاني بايد باشد كه تدريس بشود، درس خوانده مياين كتاب مصرف 

بينيم كه موازي با آن، ميپس ما . شود، دانشجو و مدرس به كتاب بپردازند

ن ديانت دخانه ديگر در شمعماري هم بايد رشد پيدا كند، يعني مكتب

اند باشد كه فقط بخواند، بلكه بايد تحرير هم تومينميو فرهنگ اسالمياسال

وقتي كه ما . شودميي اهخانه تبديل به فضاي گستردپس فضاي مكتب. بكند
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سم مدرسه شناخته اه بكهين مكان مقدس اهرويم بميشناس به عنوان باستان

هاي زمان خودش تفاوت بسيار چشمگيري با قصرها و كاخ، در آن شودمي

ي كه به زيب و زيور فرهنگ و ديانت متعالي گرايش اهني جامع يع.بينيممي

 يعني به جاي اينكه دلخوش ؛ معيارهايش هم كامالً متفاوت شده،پيدا كرده

نحصاري است حاال يك اهگردد كميباشد كه در قصرهاي پر زرق و برق 

 غالباً  وز سر صدق ساخته شدهاهنظير معماري را برپا كرده كبيمجموعه

.ستاه دارد با اذن و نام شخص خيري كه باني آن فضا بوداييبهكت

 در تمدن ،پيشرفت فرهنگي و تمدنيرا يك مرحلهميما تمدن اسال

آن را يك تحول چشمگير حادث شد كه ما . آوريمميايراني به حساب

از خودش متفاوت از دوران پيشكه ايران مياسالدورهبه نامگذاري كرديم 

. يكي از مسيرهاي تكاملي، بخش معماري و شهرسازي است. ستاهشد

 را ميافت شهر اسالند بمعماري اگر در كنار هم قرار بگيرهاي مجموعه

ن شهر  آهايراني نگاه بكنيم و گذشتمياگر ما به شهر اسال. دنآورميوجود به

م شناسي و كالبدشناسي را به خوبي انجارا هم با آن مقايسه بكنيم و اندام

تك بناهايش كنار هم هستند به يك تحول شهر كه تكاين  در فضاي ،دهيم

هاي گذشته، خودش را به سمت و سوي رسيم كه بر مبناي ريشهميچشمگير 

بوده حاال به يك جهش آماده ز پيش اها چوناين ريشه. دهدميتكامل سوق 

هنسته مردم را بش را ايجاد كرده و توااهسالم انگيزاهبيشتر احتياج داشته ك

 فضاي  ومثل ايوان-لگوهاي ايراني اهكما اينك. ين جهت سمت و سو بدهدا

-كندميمياني بنا كه چهار طرفش را فضاي آزاد و معماري دورش را احاطه 

هدوردر ساساني خودش را كامل كرده، دورهدر اشكاني بوده، از دوره

استثنا آن را اخذ بالميالبه تكامل رسيده و تمام كشورهاي اسميسالا

ن رسيده حاال كامل  آهيراني قبالً باههاي معماري را كيعني بهترين. نداهكرد

يا حاال در فضاي مسجد باشد، . شود براي جهان اسالمميكند و الگويي مي
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.ستاهاروانسرا، اين الگو يكسان اجرا شد و يا كدر مدرسه، سقاخانه

. كند كه داشته باشدمياي وسيع را اقتضا فضاي بسيار وسيع و تاالره

هواي آزاد در كنار هواي . ين نيازهاستاهمعماري ايراني پاسخ صحيح ب

ترين پوشش باشد براي تواند بهترين و مطمئنميپوشيده و مسقف گنبدي كه 

كنيم ميهايي كه ما احساس نيازمنديپس همه. ييمسقف ساختن چنين فضا

تر شده و ميده و چون در ايران ريشه داشته، حاال علوجود آمدر يك زمان به

به تكامل رسيده و تقديم شده به كل جهان اسالم و بعد از آن اروپا كه به 

كند و تمام اين الگوها را به خدمت ميآيد و رنسانس را آغاز ميخود 

.گيردمي

ش اه خاص بوده و دوريآيا مختص زمانميهنر و تمدن ايراني و اسال●

آيا .  يا همچنان ادامه داردگشتهرنگ  شده و اين هنر و تمدن آيا كمتمام

ين اهتوانيم اميدوار باشيم بميگيرد يا همچنان ما ميزمان خاصي را دربر

و ايراني؟ميتمدن كهن و امتداد حركت اين تمدن اسال

هاي هاي كالن و هزينهخواستند بودجهمي وقتي .آورمميابتدا مثالي �

 اين بود كه ما در زمين سؤال،ختصاص دهنداه براي رفتن بشر به ماگزافي را

ست، هستهاهها هنوز ناشناختچيزهاي ناشناخته زياد داريم، عمق اقيانوس

جواب . ماهشناسيم، چرا هزينه كنيم برويم به كرهمياصلي زمين را ما هنوز ن

 بود؟هكننده چقانع

توانيم مي،اه دور به قضايا نگاه كنيم از ر وگر ما دور برويماهاين بود ك

 در متن فضاي تمدن ما در متن كار هستيم،. تر بينديشيم و چنين هم شددقيق

 سال، زمان بسيار كوتاهي است در جهان 1400. هستيمميو فرهنگ اسال

غاز آهاين مسير بسيار كوتاه و تاز. درخشان خودمانهزار سالهتمدن هفت

 مشكلي در مسير  ياگر نقصي، عيبياه كاستيدواري پس جاي ام. ستاهشد
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هاي امروزي آن را ي و آگاهيمندعالقهاين راه باشد ايرانيان مسلمان، با 

شناس ين امر است كه ما باستاناهاميدواري ما متخصصان ب. كنندميبرطرف 

كنيم تا امروزميما به گذشته بس دور نگاه . هستيم و به قديم بايد فكر كنيم

گيري درستي براي آينده داشته را بهتر بفهميم، درك بكنيم و بتوانيم تصميم

هم ما فكر ميدوران اسالدر زمينه. اين ماحصل و پايان سخن ماست. باشيم

 كه تازه شروع -داستان هستندي و همأرمتخصصان با من همهمه- كنيم مي

.اين تمدن هنوز نوپاست. كار است

ولي اين تحقيقاتي . ار و درخشاني را پيش رو داريم ما قرون و اعصار پرب

 براي همين امر است كه عيوب را دهيم صرفاًميكه ما با خون دل انجام 

اين بود ميهنر فرهنگ اسال. استمياين ويژگي تمدن پربار اسال. بشناسيم

كردمي غربال ،داد وارد شودمي داشت، همه چيز را اجازه نهخانكه يك تصفيه

توانيم دوباره مي خودمان اطرافما با نگرش به . كردميها را اخذ ترين بهو

ست، مشكالت اه سال چه رفت1400بگوئيم كه در اين و يك بازنگري كنيم 

ها را نها را برداريم، غربال كنيم و بهترين آهست و تصميم بگيريم كاهچه بود

مؤثرادهايي كه داريم بگيريم و روي آنها كار بهتر انجام بدهيم و با استعد

پس تمام فنون و صنايع . دهد كه ما ريشه داريمميتمام اينها نشان . باشيم 

شود كه مياما اين دليل ن.  ريشه داريم ودهد كه ما پرباريمميامروزي نشان 

پرسند كه ميز شما ناهگاهيچ. كردندمين دلخوش باشيم كه ديروز چه  آهب

 اين است كه شما چه هنري داريد، سؤاليشه هم. پدرتان چه هنري داشت

ها خوب عمل هاي شما چيست؟ پس جوانان ما بايد بدانند كه ديروزيقابليت

ها نفسين مقام را به تازهابه حق پيشرو و پيشگام بودند ولي اكنون و كردند 

با هم اين راه را ادامه بدهند و در اين عرصه بايد ها نفسدهند و تازهمي

 نه تنها فرهنگ و - باعث سرفرازيِهللاشاءاهاني به پيش بتازند و انرقابت ج

شود به تمدن و فرهنگ ميطالق اهمروزاه جهاني باشند ك- تمدن ايراني، بلكه
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 ما زنده باشيم و بار هللاشاءااز آن را داريم و انميكه ما هم بخش مه،مياسال

اقتصاد و  و فناوريع، شدن را در همه هنرها، فنون، صنايديگر افتخار اول

!سياست جهاني شاهد باشيم
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دبيات داريد اعم از اه شما تجربيات مختلفي در زمين،جناب آقاي بيدج●

براي اينكه به هر كدام از اين مسائل . شعر، داستان، ترجمه و غيره

ادبيات و طور كلي دربارهكنيم بهميبپردازيم، ابتدا از شما تقاضا 

؟هاي مختلف ادبيات توضيح بفرماييدزمينه

خواهيم به مي. گويممي؟ اين غيره را ...گفتيد شعر، داستان، ترجمه و�

اما اول تكليف اين غيره را . خيلي خوب است . همين سادگي صحبت كنيم 

يا مثالً .  قلمداد كنيم»و غيره«،شايد بتوانيم مقاالت را. روشن كنيم 

از ،ماهانجام دادها يا سفرهايي كه براي شناساندن ادبيات امروز ايران سخنراني

بعضي از . ها كه فرموديد همه به همديگر متصلنداين عنوان. آن جمله بدانيم

 شما كه ؟نويسيدميگوييد پس چرا داستان ميپرسند شما كه شعر ميمن 

من به . ال يعني تفكيكؤكنيد؟ اين سمينويسيد چرا ترجمه ميداستان 

ر نيست شئونات انسان مرز و قرا. جداكردن و مرزبندي ادبيات معتقد نيستم

ش اهاصوالً ادبيات براي چه كاري است؟ تفسير ساد. قالب داشته باشد

دبيات نوعي نگاه براي شناختن خود و پيرامون و اهتواند اين باشد كمي

 يا اگر ،در واقع ادبيات ابزاري است. كنيمميجهاني است كه در آن زندگي 

 به ياد آچارفرانسه كميگوييم ميز ابزار نخواهيم بگوييم ابزار، چون وقتي ا

.ي است براي تأملاهشيوادبيات گوييم مي! افتيممي...و

. براساس زوجيت است براي اينكه جهان؟اما چرا ادبيات پديد آمده

دوگانگي متصل نه منفصل؛ دوتايي كه . جهان براساس دوگانگي است

و روز، عدالت و ظلم و جهان از زن و مرد، شب . كنندميهمديگر را كامل 

ين ارتباط را اهرسد تشكيل شده، ادبيات آمده كميهر چيزي كه به ذهنتان 

شود اين ميبشناسد و براي اينكه بدانيم در چه موقعيتي قرار داريم و چگونه 

.حسن كرداهموقعيت را تبديل ب



ادگي        به همين س146

اشعار عربي ترجمهبيشتر ما شما را از روي كارهاي زيادتان در زمينه●

، در دنيا چه جايگاهي آناين كه درباره ترجمه صحبت كنيد و . شناسيميم

؟ترجمه بفرماييددربارههم طور كلي تعريف خودتان  از اصول و به؟دارد

طور ه ب.ال در آن پنهان شدهؤ تا سچندال شما در ظاهر يكي است اما ؤس�

ن ها اآلرتباطاه براي اينك	كنم چرا در دنيا نياز به ترجمه داريماختصار عرض

خواهيد ميمثالً با اروپا . راه را كوتاه كردهو وري آمده افن. ستاهبسيار گسترد

خوب اين . ارتباط برقراركنيد كافي است كه تلفني برداريد و صحبت كنيد

در بنابراين .  گره هم انداختهآن اما در ،كار آدم را ساده كردهو وري آمده افن

. دوشميهايي براي پااليش درون انسان تشديد  نياز به شيوهفناوريكنار 

براي اين كه ببينيم ديگران . گيردمي پااليش قرار مقولهادبيات در همين 

براي اينكه ببينيم كسي كه . كنند، نياز به ترجمه داريمميچگونه پااليش 

 نياز به ،گويدمي هم روح ماست چه  وزبان ما نيست اما انسان استهم

ممكن است چيزي گفته باشد كه به درد جايي از كار ما . يمادبي دارترجمه

زماني كه ما آچار فرانسه نداشتيم، كساني .  آچارفرانسه را زدممثالِ. بخورد

هحاال شايد در كشور فرانسه بوده ك(چاري الزم دارند آهكردند كميفكر 

كه چقدر يم فهميدين آچار را ديديم، اما وقتي ). ند فرانسهاهسمش را گذاشتا

اما در كار ترجمه . هر چند كه كار به همين سادگي نيست. خوردميبه درد ما 

شاعري در آمريكاي التين، اسپانيا شايد . تواند همين اتفاق افتاده باشدمينيز 

ي اهخاكي، شاعر، نويسنده، يا هر فرهيختيا جهان عرب و يا هر جاي اين كره

ه حرفي زده كه ب،كندميست و فكر شعوري ا انسان ذي،كه داراي فكر است

ها هر چند از آدم و حوا به دنيا  آدم.بنابراين ترجمه الزم شد. ن نياز داريمآ

ينجا كه اهند باهند پراكنده در زمين و رسيداهها و قبايلي شدند اما ملتاهآمد

اين اصل ترجمه. ستاهلذا نياز به ترجمه پيدا شد. فهمندميزبان همديگر را ن

چه كسي اولين مترجم كهاگر شما بپرسيد . ت گرفتهئو اهميتش از اينجا نش
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ند و شعبه اهها از كي پديد آمديا زبان. تواند جوابي بدهدمي كسي ن،بوده

. آن تخصص ندارمشناسي است كه من در حيطهند، اين يك مبحث زباناهشد

در جهان هم اين . تر استليف رايجأدانم كه ترجمه در كشورها از تميفقط 

.اتفاق افتاده

بتوانيم به . كه بتوانيم با ديگران به تفاهم برسيماز آن جهت است نيازش 

ند و فرهنگ و اهكساني متخصص شد.  ايده و فكر مشترك برسيمويك زبان 

كنند و فرهنگ ديگران را به درون مرزميادبيات خود را به ديگران منتقل 

هاي ديگر به هاي ديگر و از زبانارسي به زبانيعني از زبان ف. برندخود مي

ها هم  ادبيات و فرهنگ ملت،فتاداهاين اتفاق ك. دهندميزبان فارسي انتقال 

.رو به تكامل گذاشت

 كردم يكي راهي :در تعريف شما از ترجمه دو جنبه مختلف برداشت●

يا  آهاين دو جنب. براي انتقال و تعامل فرهنگي و ديگر راهي براي شناخت

 يعني شكل تكنيكي ؟ مقابل هم است و يا در دل هم؟با هم تفاوت دارد

الً از هم كاماين دو . ستاه چگونآنترجمه و شكل فرهنگي 

؟پذيرندجدايي

ي مـا بـرا   . پـذير باشـد   به نظر من چيزي در اين دنيا نيـست كـه جـدايي            �

 در ارتبـاط  ،افتـد مـي اصالً هر چيزي، هر اتفاقي كه در دنيا        . كردن آمديم وصل

افتد؛ هستي انسان در موقعيت فردي يا جمعي، اجتمـاعي و       ميبا هستي انسان    

 يعني اگر مـا دو شـيوه بـراي          .كردن است  براي وصل  ،كندمي فرق ن  ،يا جهاني 

اينها با هـم در  . ينها مختلفند اهين معنا نيست ك   اه اين ب  ،زندگي و يا كار داريم    

كـردن بـه    از دو زاويه نگـاه    .  يكي است  جايي متصل شدند يعني نتيجه كارمان     

.دهد اما ماهيتش را نهمييك شيء شكل شيء را تغيير 
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!ناپذيرنديعني جدايي●

.درست است�

در . نثرشعر بوده و كمتر ترجمهترجمههاي شما بيشتر در زمينهفعاليت●

اين مورد توضيح بفرماييد و آيا اصالً شما تفاوتي بين اين دو احساس 

كند با كار كسي كه نثري را مييا كار كسي كه شعري را ترجمه  آ.كنيدمي

اينها احتياج به تخصص متفاوتي دارند يا  و يا كند تفاوت داردميترجمه 

؟خير

تر به سادهمي اجازه دهيد ك!هاي تكنيكيالؤفكر كنم رفتيم سراغ س�

ي هميشه هنرجوها. اصوالً هر كسي را بهر كاري ساختند. له بپردازيمئمس

. پرسند چه كار كنيم كه مترجم شويمميكنند و ميجوان به من مراجعه 

شما . شودميها كه با يك گام شروع سفر قاره«ين بود كه اهجواب من هميش

گام اول اين است كه خودتان را بشناسيد كه چند . بايد گام اول را برداريد

هيا ند يا هنر اهل ادب هستي، به قول شما به همين سادگي».مرده حالجيد

 اگر خودتان را ،خواهيد مهندس شويدمي شما ؟مرد فن و تكنيك هستيد

 من موسي ،گويمميتر ساده. مورد عالقهدنبال رشتهرويد بهميكشف كرديد 

ال بعدي را از خودم ؤبعد آمدم س. ورزمميدبيات عشق اهبيدج كشف كردم ب

هاالتي است كؤينها ساه هم	هليف يا ترجم تأ	 نثر يا نظم،ياهچه شاخ: كردم

يا من مثالً توانايي  آهرسد كميين نقطه اهپرسد و عاقبت بميدم از خودش آ

شايد . بردار نيستشوخي. ستاهترجمه يك حرف. دارم كه شعر ترجمه كنم

گذارم جلويم و ميبعضي فكر كنند كه كاري ندارد، من يك كتاب فرهنگ 

گر دنبال اين كار اهكدرحالي. خيلي سهل است،كنمميترجمه و نشينممي

. لف باالتر استؤمترجم به يك معنا از م. بيند كه چقدر ممتنع استميبرود 

اين . ديگران را هم نويسد، مترجم هم افكار خود و ميلف افكار خود را ؤم
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بر زبان، مقصد و مترجم زبده عالوه. مترجمان زبده صادق استحرف درباره

ها و ظرايف و لطايف را كاريداند و ريزهميگ هر دو زبان را  فرهنأمبد

. رسدميبه تمام اينها كه رسيد تازه نوبت به شعر و نثر . شناسدمي

اگر نويسنده . كندميست نثر ترجمه اهكه درونش يك نويسندميمترج

.آورد بايد درونش يك شاعر باشدميكردن شعر كم بود قاعدتاً براي ترجمه

 شما در شعر و نثر تخصص داريد و از زبان عربي ، آقاي بيدججناب●

رابطه درباره كهين سمت ببرماهها را بالؤخواهم سمي. كنيدميترجمه 

.ادبيات فارسي با ادبيات عرب بگوييد

هزاروچهارصد و . ستاهاين ارتباط خيلي طوالني و گستردتاريخچه�

هاي گوناگوني زندگي ن قوميتدر ايرا. اندي سال پيوند ديني وجود دارد

هاي متنوع كه همگي تحت رعايت زبان فارسي و ادبيات كنند با فرهنگمي

.نداهفارسي دستاوردهاي فكري فرهنگي پديد آورد

زبانند اما از نظر جهان عرب، كشورهاي مختلفي هستند كه همه عربدر 

شاوندي ميان دو پيوند و خوي.  با طبايع و عاليق گوناگون،جغرافيايي پراكنده

هاي بسياري حتماً اطالع داريد كه واژه. گرددميزبان به پيش از اسالم هم بر

ها را متخصصان و كارشناسان ين واژها.فارسي به زبان عربي رفتهزبان از 

.نداهيابي كردريشه

بعد از اسالم پيوند ما عمق پيدا كرد و چون مرزي وجود نداشت و همه 

ود ادبيات و فرهنگ به هم آميخته شد تا جايي كه بميسرزمين اسال

خيلي از . نوشتندميروزگاري، دانشمندان و اديبان ما به زبان عربي مطلب 

شد و بسياري از متون مطرح ما به زبان عربي ها به زبان عربي نوشتهكتاب

را . . . هاي ابوعلي سينا، فارابي، خوارزمي، بيروني و مثالً شما كتاب. است

هاي فراوان در تاريخ نوشتار عرب كتاب. بينيد كه به زبان عربي نوشته شدهمي
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شان شده كه زبان اصلي نويسنده و پديدآورندهو بسيار ارزشمندي نوشته

.اينها نشان از تفاهم ديرينه ميان دو زبان عربي و فارسي است. عربي نيست

بودن  كاملها به زبان عربي،گويند كه دليل نوشتن اين كتابميبعضي ●

خواستم نظر شما را هم بدانم مي. و فلسفي استمياين زبان در امور عل

ها به زبان جدا از مراودات فرهنگي چنين دليلي براي كتابت اين كتاب

؟عربي درست است

البته . شودميبزرگ ميدانشمندان زبانشناسي معتقدند كه زبان مثل آد�

آيد، ابزار بيان الزم ميتي دانشي پديد وق. كنندميها زبان را گسترده ضرورت

دهد و تكامل ميكند و دانش زبان را گسترش ميزبان، دانش را بيان . شودمي

 همين گستردگي را  باز همشدميها به فارسي نوشته اگر اين دانش. بخشدمي

.كردميپيدا 

ه  اينك مثالً؟ها معتقد نيستيد خاصي براي زبانبنديطبقهاصوالً شما به ●

؟تر استيك زبان از ديگري كامل

زبان زنده، هميشه با روزگار و با . روندميهاي خاموش به فراموشي زبان�

واژگان عربي كه . شودميخورد و بزرگ ميهاي ديگر صيقل ها و فرهنگزبان

ن به چهل درصد هم برسد ولي در روزگار در زبان فارسي است شايد اآل

 من كه فكر ؟ن روزگار ابزار بيان كم داشتيمآيا در آ. ديگري چنين نبوده

 نه ،ها به عربينوشتن اين كتابكه كنم ميهرحال، من فكر به. كنممين

ين خاطر بوده كه تعداد بيشتري از اهتربودن اين زبان، بلكه ب كاملخاطربه

ين اهالبت. چون زبان عربي زبان دين بود. ها بتوانند آن را مطالعه كنندمسلمان

وضوع، موضوع بحث ما نيست و به دانشمندان زبانشناس نياز است كه م

در قرن ؛ اجازه بدهيد به مبحث ادبي خود برگردم. دراين باره توضيح بدهند

هرفته كساني پديد آمدند كنهضتي ادبي به وجود آمد و رفتهمياول اسال
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و »  بردبشار بن « مثالً؛ گذاشتندتأثيرتبار بودند و روي شعر عرب يرانيا

زبان عربي اينها كساني بودند كه در جهان عرب يعني در حيطه. »ابونواس«

حاال اگر همين جوري به . كردند و شعرشان هم به زبان عربي بودميزندگي 

. »صاحب بن عباد«و » ميمهيار ديل« و »بن مقفعا«هرسيم بمي،جلو بياييم

در برابر » لعجماهميال«گويند مين  آهگويد كه بمي شعري »طغرايي«

يك ايراني . ترين شعرها در ادبيات عرب استكه يكي از بزرگ» لعرباهالمي«

. شودميگويد كه در برابر بزرگترين سروده عرب گذاشته ميچنان شعري 

الزمان، سيبويه، ابوعلي فارسي، بديع. هاي ديگر هستندقبل و بعد از اينها خيلي

ترين شاعر ادبيات عرب بزرگ- » متنبي«ست كه عميد كسي ابناهعميد، كابن

مِن مبلغُ «: گويدمياو  درباره-زيستهميمروز كه در قرن چهارم اهاز آغاز تا ب

عراب چه كسي اهب«يعني » االَعراب اِنّي بعدهم شاهدت رسطاليس و االسكندرا

.»ماهگويد كه من كسي را مثل ارسطو و اسكندر ديدمي

گيرد ميي جديد شكل اهعد از اسالم، زبان فارسي در جاميكي دو قرن ب

شوند كه ميآن وقت شاعراني پيدا . رسدميو به دست اهل دانش به تكامل 

مثالً سعدي كه به بغداد و شام سفر كرده، آن شعر را درباره. گويندميشعر 

 ِ:گويد با اين مطلعميمغول خرابي بغداد و حمله

 التجريت بجفني المدامعــجس«

»فلما طغي الماء استطال علي الشكرِ

ب  آهتالش كردم كه با پلك جلوي ريزش اشكم را بگيرم، اما وقتي ك

.ها را شكستطغيان كرد، زد و پل

.  يك ايراني اين شعر را به عربي گفته.اين شعري است كه در تاريخ مانده

 از شهر شيراز  موالنا و حتي حافظ، شاعري كه هرگز سفر نكرده ويا مثالً

:بيرون نرفته، ولي به سالست يك شاعر عرب شعر گفته
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واها ما أالقيـن نـأالقي مالعراقـبمنذحلّتيــمسلي

م طال اشتياقيـالي ركبانكان منزل دوستـي سارباال ا

فكم بحر عميق من سواقيدموعي بعد كم ال تحقروها

كسي كه به زبان مسلط نباشد . موسيقي شعر توجه كنيدشما فقط به 

اين . حافظحاال اين درباره. مسلماً بر موسيقي آن زبان مسلط نخواهد بود

در روزگار . ارتباط با تمام فراز و نشيب تا به روزگار معاصر ادامه داشت

اخير گسستي ايجاد شد بين ادبيات عرب و ايران، به معاصر، در اين صدساله

 صنعت را از غرب - كشورهاي جهان سوم-  ما،شدن جهان صنعتيدليل

بسيار اين تاريخچه.  ما را از فرهنگ شرق غافل كردفناوريگرفتيم و 

.مختصري از ادبيات عرب و ايران و پيوند خويشاونديشان بود

آقاي بيدج شما اشاره كرديد به تعامل اين دو زبان و اينكه حاال زبان ●

. گذار بود بر زبان فارسيتأثيريران خيلي اهالم بعربي بعد از ورود اس

ست و اهثبات شداهندازاهدانم تا چميخواندم كه نمياخيراً من مطلبي را 

بسياري بر زبان تأثيرون است، در مورد اينكه زبان فارسي تا چه حد مد 

ند اههاي عربي را امروز احتماالً كشف كردعربي داشته و بسياري از واژه

در اين مورد شما خودتان مشخصاً . شان در زبان فارسي بودهه ريشهك

؟يداهدست آوردهچيزي ب

گذارم چون مي اما اسمش را تحقيق ن،ماهالبته در اين مورد مطالعاتي داشت�

دم  آهست كاهست و تحقيقات فرهنگي آنقدر گسترداهزندگي آنقدر كوتا

 وقتي -  اما آنچه كه در راهم.ا كندتواند در بيش از يك زمينه تخصص پيدمين

 كه بسياري ، اين رسيدم آنه ب- از ادبيات ايران و عرب،داشتمميكه توشه بر

ما چند نوع كلمه . ها حتي در شعر بزرگان عرب، در زبان فارسي بودهاز واژه
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كنند، ميدهند، صرفش ميينها صيقلش اه يك نوع كلمه داريم ك:داريم

هاما كلماتي است كه ب. شودمييك كلمه عربي تبديل  به تاكنند مينحوش 

.  استصطالح روزمره درسته برداشته شده و در آن زبان گذاشته شدها

واژگان دخيل در زبان عربي دارد و  كتابي درباره»ادي شير«دانشمندي به نام 

ثرها أ و تتأثيراين مراودات و . ستاهبسياري از واژگان فارسي را هم آورد

.متقابل استحتماً 

؟پس دوطرفه بوده●

ديگر توانيم بگوييم كه هميشه ملتي ميوقت نهيچ. ، شكي نيستبله�

كند مي ملتي كه دريافت ،نه. كردهميكرده و ملتي هميشه پرداخت ميدريافت 

.حتماً پرداخت هم دارد

هترجماين است كه ست اهجناب آقاي بيدج چيزي كه موردتوج●

شايد ما . هاي ديگر در ايران داردي نسبت به زبانشعار عربي قدمت بيشترا

ز اههايي ك داريم نسبت به ترجمه...ز انگليسي، فرانسه واههايي كترجمه

هايي از يا نشانه آهخواستم ببينم كمي اوالً.عربي داريم بسيار جديدتر باشد

شعار عربي به فارسي وجود دارد يا اين اتفاق همزمان با ورود اهترجم

؟ستاهاسالم بود

حاال شايد از ترجمه شعر بخواهيم فراتر . بله، اصوالً صورت گرفته�

.برويم

!دبياهبله، ترجم●

ي صورت اهيا قبل از اسالم ترجم آهم كاهبله، من دقيقاً تحقيق نكرد�

 اما اين كه چيزي مكتوب ؛كه قاعدتاً بايد صورت گرفته باشديا نه، گرفته 

براي اينكه ما . كنم كه داشته باشيمميدم و فكر هم نداريم يا نداريم من ندي

اجازه . يعني خيلي اهميت نداديم. اصوالً كار تدوين را بعدها انجام داديم
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هاي تاريخي  در كتابشما ببينيد مثالً.  بزنمدهيد يك مثال عيني براي تدوين

هاي سرودهاي كليسا را تدوين  ميالدي، كشيشي نت509خوانيم كه سال مي

ولي ما .  دارندشدهگذاري، يعني نتشدهكند و از آن زمان موسيقي تدوينيم

تاريخ بعد از درباره. از باربد فقط اسمش را داريم. يماهچنين كاري نكرد

تبار كه موسيقيدان بزرگ ايراني» زرياب«خوانيم كه ميها اسالم هم در كتاب

با استادش ميهكرده براساس سوءتفاميدر زمان خالفت عباسي زندگي 

گويند اساس مي. رودميندلس اه ب وكندميبه غرب هجرت » موصلي«

شعر و . دانيممي چه »زرياب«اما ما از . ريزي كرده بودموسيقي اسپانيا را او پي

نثر هم سرنوشت بهتري نداشته و حاصل كالم اين كه، كار تدوين ما اشكال 

.بينيمميداشته و ضرر و زيانش را امروز 

؟شود مشخصاً گفت كه وجود داشتهميو به همين دليل است كه ن●

ز عربي اهشدولين كتاب ترجمهاهآنچه مسلم است اين ك. درست است�

ها ولين ترجمه را بعضياهست كاه قرآن كريم بود،به فارسي بعد از اسالم

.دهند به سلمان فارسيمينسبت 

طور كلي متون عربي ها بادبيات عرب، يبا اين قدمت زياد ترجمه●

هاي معاصر بينيم در ادبيات و يا ترجمهمين هاي ديگر، ما اآلنسبت به زبان

 در مقايسه با ...خودمان ردپاي بيشتري از ترجمه متون انگليسي، فرانسه و

؟كنيدميشما اين وضعيت را چطور تجزيه و تحليل . بينيمميآثار عربي 

در ايران، از زمان دارالفنون و اميركبير البته ترجمه . اين كامالً درست�

كاري بله، قبل از آن هرچه بوده، پراكنده. به خودش پيدا كردهميشكل رس

يعني ما صنعت الزم . موقع ديگر توجه به غرب شروع شده بوداز آن. بوده

آيد ميوري اناخواه وقتي فنخواه. خواستيم كشورمان مدرن بشودميداشتيم، 

كنيد ممكن است چيزميي نگاه اهوقتي شما از پنجر. يدآميفرهنگ نيز 
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 ولي ،بخواهيد ببينيد ولي چيزهاي ديگري هم هست كه شايد نخواهيدخاصي 

ن با يك حساب سرانگشتي نتيجه حاال اين اتفاق افتاده و لذا اآل. بينيدمي

اگر . ز ادبيات عرب چندان مطلوب نيستاهگيريم كه وضعيت ترجممي

 كتاب ترجمه جلدگويم اگر در ايران صد مي،ري صحبت كنمبخواهم آما

از زبان جلدش  يك تا پانزده ، از زبان انگليسي استجلدشود حدود هفتاد مي

هاي هاي آلماني، روسي، اسپانيولي و زبانست و بقيه را براي زباناهفرانس

لبته  ا.گويم يك درصد، شايد هم كمترميادبيات عرب را . ديگر قلمداد كنيد

داليل مختلفي دارد كه يكي از داليلش را گفتم كه ما به غرب اين مسئله 

هاي غربي را ياد گرفتيم و اين روند ادامه داشته توجه كرديم و فرهنگ و زبان

يك دليل ديگر هم . ستاهو حتي بعد از انقالب هم اين روند ادامه پيدا كرد

 زبان سختي است و از نظر ،تواند اين باشد كه زبان عربي از نظر قواعدمي

حتماً شما . ها مزيد بر علت استدشواري تلفظ براي ايراني. واژه گسترده

.هاي متعددي وجود داردنام» شتر«يا » شير«يد كه در عربي براي مثالً اهشنيد

؟و هر كدام با يك بار معنايي●

رسي كه ما در فا درحالي.ي هستهاي فراوان نام»شمشير«بله و مثالً براي �

به كمتر كه مترجمان شود مياين داليل باعث . چنين چيزهايي كمتر داريم

.سراغ اين زبان بروند

 اين شعر عرب و فضاي معاصرادبيات و ترجمه آقاي بيدج درباره●

فضاي معاصر در ادبيات هم دربارهكمي ؟ترجمه در ايران صحبت كنيد

هاي فعلي ليمشغو اينكه موضوعات شعر و دل وعرب صحبت بفرماييد

؟شاعران معاصر عرب چيست

. كندمياصوالً شاعر به هر زباني كه شعر بگويد فرقي ن. بسيار خب�

 يا عرب يا اروپايي و يا ، يعني شاعران ايراني؛هايش انساني استمشغوليدل
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بدون آنكه همديگر را و هر جاي كره زمين بدون اينكه با هم تالقي كنند 

هاي شعري  براي اينكه دغدغه؛ي و يكسان استهايشان يك دغدغه،بشناسند

.خيزدميبرميهاي زيرزميني روح آدنسان و شايد از آباهاز كن

در مورد ادبيات معاصر عرب . شوندميها در زمان دگرگون اين دغدغه●

ها تفاوتي با مشغوليها و دلخواستم ببينم كه اين دغدغهميپرسيدم، 

ادبيات كهن دارد؟ 

 يك موضوع ، ماشوندميبندي  ببينيد موضوعات بعد تقسيم!شكي نيست�

عشق فراگير يعني عشق به خداوند، عشق به . كلي داريم و آن هم عشق است

اينها نسان، به زندگي، به درخت و رودخانه، همهاههستي، عشق ب

قاعدتاً. بردمياما تحت رعايت عشق به سر . هاي بعدي استبنديتقسيم

 حافظ مثالً.  برقرار شودسعي داشته تا، هميشه هم عدالت هميشه ظلم بوده

شما با همين يك مصراع .»در كجا اين ظلم با انسان كنند«: گويدمي

 حافظ كسي است كه .شدهمييابيد كه در زمان حافظ هم ظلم واقع ميدر

هستخوانش رسيده كاه كارد بزندگي روزمره برايش چندان مهم نبوده و حتماً

.  يعني برندگي شمشير؛ اصل شعر يعني شمشير،خب. آوردميفغان برز ظلم ا

 اين جنگ اوقاتحاال گاهي . روندميشمشيري كه شاعران با آن به جنگ 

 وقتي كه صورت . صورت بيرونينيزكند و گاهي ميصورت دروني پيدا 

خواهد متصل شود به ذات اليتناهي هستي، وقتي كه بيروني مي،دروني است

جنگي هست، شعر . ستاهپردازد كه گريبانگير جامعميوضوعاتي است به م

هست شعر ضد ظلم مي انقالبي هست، شعر انقالب، ظل؛شودميجنگ گفته 

اين عشق . هاي شعر، عشق جاري استولي در كل در اليه. شودميگفته 

 گاهي صورت  وشود شعر جنگميكند، ميگاهي صورت حماسي پيدا 

. شود غزليمكند ميعاطفي پيدا 



157وگو با استاد موسي بيدج       گفت

 با اين تفاوت كه ،هاي شاعران عرب مثل شاعران ايران استمشغوليدل

. در جزئيات با ما اختالف دارندفقط بنابراين . كند ميفرقشان فضاي زندگي

گويد و يا از ميتاريخ نگاه كنيد شعر عرب از اسب و شمشيربه اگر شما مثالً

تواند از بيابان ميكند نميان زندگي در اينجا شاعر ايراني كه در تهر. بيابان

گويند زيباترين شعر، مي. ستاهصحبت كند، چون اگر صحبت كند دروغ گفت

تري بگوييد در شعر،آميزترين آن است يعني هر چه شما دروغ بزرگدروغ

گويند كه شاعر، دروغگويي است كه كسي مالمتش ميتر خواهيد بود و موفق

ين جهت شاعري كه در بيابان زندگي اهب. كنندمياش كند بلكه تحسينمين

تواند از برج و بارو، از آپارتمان و چيزهايي كه بستگي به زندگي ميكند نمي

.روزمره دارد صحبت كند

كند كه فضاي كلي مي مشخص ،يك فرهنگپس زندگي روزمره●

كيدي كه داشتم بر روي أ اين ت؟ادبيات آن كشور در آن لحظه چه باشد

 ديگري سؤالخواستم به مي اين بود كه خاطربهمعاصر عرب شاعران 

ال را خدمت شما مطرح كنم كه چرا اكثر ؤين ساهقصدم اين بود ك. برسم

هاي شما از ادبيات عرب، مختص شاعران معاصر است و كمتر از ترجمه

خواستم ببينم اين ميهايي از ادبيات كهن عرب ديده شده شما ترجمه

تفاقي شكل اهدبيات معاصر يا اينكاهخصي خودتان است بش عالقهخاطربه

؟گرفته

انتخابي . ين انتخابي بوده  اهتفاقي صورت نگرفته بلك   اه شكي نيست ك   ،نه�

؟خـواهيم مـي  به دليل اينكه مـا از شـعر چـه            ؟هبراي چ . تفاق افتاده اهاست ك 

آن حــرف دل مــا  كــه حرفــي بزنــد كــه حــرف دل مــا باشــد و خــواهيممــي

.نشيني نيستنبيابا
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!حرف امروز است●

ما درواقع . مان برگرديمبله، حرف امروز است اما ناگزيريم به پيشينه�

، نه براي موضوعات امروزمان وخوانيم نه براي امروزميرا ر سعدي اشعا

اگر من كارم را روي . مان تاريخچه داردبلكه براي موضوعاتي كه در درون

شتراكاتي در موضوعات اهين دليل است كاه ب،ماهمسائل امروز متمركز كرد

كنند، نه ظلم ميكنند، صحبت از ظلم مييعني آنها صحبت از جنگ . هست

ن اين  اآلمشغولي شاعر عرب،مثالً دل. مروز اتفاق افتادهاهكميتاريخي، ظل

كند و ميدهند به رعيت و ملتشان، مقابله ميهميت ناهاست كه با حاكماني ك

مشغولي شاعران عرب امروز، فلسطين دلبخشي از. دهدمينها  آهبتذكري 

ند، دغدغهاه شده اخير از كشورشان آوارهايدههشاعران عراقي كه در . است

ها از كشورشان، كردن اسرائيليمشغول بيرونشاعران لبناني دل. بازگشت دارند

ه من آنچه باعث شد ك.  به هر حال سكوت شاعر هم مثل مرگ است....و

شمار،ين دليل است كه جز چند نفر انگشتاهبروم دنبال شعر امروز عرب، ب

اشتراكات ما با شاعران عرب و شرقي بيشتر از .ستاهكسي به سراغش نرفت

 آنها از يكي؛اما داليل شخصي هم براي خودم دارم. شاعران غربي است

.ستشناوربودن من در سه فرهنگ و زبان كردي، عربي و فارسي ا

؟هم از ترجمه زبان فارسي به زبان عربي صحبت كنيدميخواستم كمي●

كنم چون از ابتداي بحث منتظر      مي تشكر   سؤال طرح اين    خاطربهاز شما   �

ز عربـي بـه     اهحقيقتاً اگر بخـواهيم ترجمـ     . الي مطرح بشود  ؤبودم كه چنين س   

را در كفـه   ز فارسي به عربـي      اهترازو بگذاريم و ترجم   فارسي را در يك كفه    

عربي به فارسي دارد باز بـسيار بيـشتر    ديگر ترازو، با تمام كمبودي كه ترجمه      

ن مـثالً ده نفـر      يعني درواقع مترجمـان مـا شـايد اآل        . از فارسي به عربي است    

كننـد امـا همـين      مـي هستند كه كم و بيش از ادبيات عرب به فارسي ترجمـه             



159وگو با استاد موسي بيدج       گفت

ين را هم من در پرانتز      اهلبتا. مز فارسي به عربي نداري    اهمقدار هم براي ترجم   

 كه شـاعري جهـاني اسـت در كـشورهاي           ،بگويم كه مثالً رباعيات عمر خيام     

.ستاهعربي و در ادبيات عرب بيش از پنجاه بار ترجمه شد

ياد را ول قرن بيستم فارسي اهچهار تا شاعر بزرگ عرب در نيميا سه 

رباعي را با بد نيست يك . كنند رباعيات خيام را به عربي ترجمه تاند اهگرفت

:ترجمه مرور كنيم

ماانهــآمد سحري، ندا زميخ«

ماد خراباتي ديوانهـاي رنــك

برخيز كه پر كنيم پيمانه ز مي

»مازان پيش كه پر كنند پيمانه

همصري كه حدود پنجاه سال پيش فوت كرد شاعر برجسته»احمد رامي«

:ستاهطور ترجمه كردينا

رــالسح صوتا هاتفا فيسمعت«

لبشراهفاـان غــن الحــادا مــت

ل انـوا كأس الطال قبـهبوا امل

»درـف القـأل كأس العمر كـتم

 كار همين شاعر ،خيام در عربيكارشناسان معتقدند كه بهترين ترجمه

اشعار موالنا، سعدي، عطار، . غزليات حافظ هم ترجمه شده. مصري است

چيزي . شناسدمياما ادبيات عرب معاصران را ن. اندرجمه شده تهم... وميجا

بوف كور . به نام انقالب ادبي نيما يوشيج در جهان عرب شناخته نشده

ي صورت گرفته كه اههرحال كارهاي پراكند به.هدايت از فرانسه ترجمه شده

.شودمياندازي از ادبيات معاصر محسوب چشم

 و تأسيس كرديمشيرازي به نام اهان، مجلمن به همراه چند نفر از همكار

را به ) جمالزاده به بعدنيما به بعد يا مثالً(كنيم ادبيات امروز ايرانميسعي 
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.جهان عرب معرفي كنيم

هايشان به زبان  جوانان ما امروز ممكن است خيلي،ال آخرؤبه عنوان س●

و صحبتي چه توصيه .  باشندمندعالقهطور كلي ادبيات عربي عربي و به

هو عملي براي آموزش ترجمميهاي عل چه راه؟براي اين جوانان داريد

؟دبيات عربي در ايران وجود داردا

به چه كاري كه اول اين كه يك جوان بايد خودش را بشناسد و ببيند �

وقتي كه شناخت، برود . كافي نيستبه تنهايي داشتن عالقه. ورزدميعشق 

 با  وبه حيطه ترجمه برود بايد زبان را كامل كندخواهد ميكه كسي . دنبالش

بعد به سوي موضوعي برود كه با در مرحله. فرهنگ مردم آن زبان آشنا شود

 دست به ،طور نباشد كه بخواهد به ضرب زور فرهنگ لغاتاين. آن انس دارد

هزاده را ب جمالشام غريبان كتاب خواندم مثالًميدر جايي . ترجمه بزند

شام را با . »بيگانگانسوريه«ند كه معنايش شده اه طوري ترجمه كردنگليسيا

ز شتاب اهاولين و آخرين حرف اين است ك.نداهكشور شام اشتباه كرد

.بپرهيزيد و آرام و صبور پيش برويد

!جناب استاد از شما سپاسگزارم●

.كنمميمن هم از شما تشكر �
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اسدي محمدعلي بني

، سمنان1334متولد

سازي، انيميشن، نقاشي و تصويرسازي،  مجسمه:ها و تحصيالتفعاليت

دانشكدهدوازده سال تدريس در رشته تصويرسازي، عضو هيئت علمي

ها، هنرهاي زيباي دانشگاه تهران، چاپ هزاران تصوير در مطبوعات و كتاب

پلم افتخار  كتاب براي كودكان و نوجوانان، دريافت دي80تصويرسازي حدود 

 شمسي، دريافت جايزه ويژه كاريكاتور از ايتاليا، 1363از كشور ژاپن در سال 

.هاي گرافيك ايراننهدريافت سه جايزه در سه دوره از دوساال
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 هنرمندان مختلفي در كشورمان هستند و اكثراً هم در ،اسدي آقاي بني●

 و نزديك در واقع همه آنها متولد شهرهاي دور. اندهتهران جمع شد

شما هم . آمدند و در تهران ساكن شدنداند و در دوران تحصيلكشورمان

متولد سمنان هستيد و قطعاً خاطرات خوبي از دوران كودكي در سمنان 

 از خاطرات آن دوران براي ما صحبت كنيد؟لطفاً. داريد

ساله بودم هفده. دوران ابتدايي، متوسطه و دبيرستان را در سمنان گذراندم      �

بارها و بارها بـه ايـن نكتـه    . سازيه به تهران آمدم و شروع كردم به مجسمه      ك

شود و اصالً چه شكلي است و چـرا آمـدم؟           فكر كردم كه واقعاً ماجرا چه مي      

آيد كه شايد فضاي بـازتر      به نظر مي  . افتادآمدم اتفاق خوبي نمي   شايد اگر نمي  

خورم گاهي هم غبطه مي   .كمك كند هر آدمي   تواند به و محيط دانشجويي مي   

دانـم كـه چطـوري بايـد        و حسرت، كه اآلن اگر در شهرستان بودم، واقعاً نمي         

رخ داد و   هـا، واقعـاً اتفاقـات مهمـي         هر چند كه در اين سال     . كردمشروع مي 

هنـر بـه شـهرهاي مختلـف     بسياري از مراكز دانشگاهي بخـصوص در زمينـه     

آيـد كـه در     ولي بـه نظـر مـي      . كشورمان كشيده شد و از اين بابت خوشحالم       

شهرستان بودن يك جور دور افتادن از تب و تاب اتفاقات هنري است كه در               

د كه وقتـي انـرژي كـم        نهايي وجود دار  رسد آدم به نظر مي  . مركز جريان دارد  

گـردد بـه گذشـته      شـايد وقتـي آدم برمـي      . كننـد آورند به جايي رجوع مي    مي

. انـد حـال جـذاب   رين و درعين   و شي  شود كه تلخ  خودش، متوجه حوادثي مي   

. انـد خـاطره همه اينهـا    ،كشيدنخوردن و نقاشي  كردن، كتك رفتن، دعوا مدرسه

. دادم كه نقاشي بكنمداد كه من درس بخوانم و من ترجيح ميپدرم ترجيح مي  

.هاي خوبي به وجود بياوردتوانست حادثهو اين تضاد مي
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گذشت؟تان چطور آقاي بني اسدي دوران جواني●

فهمم كه از چه سني تا چه سني است؟ چون به دليلجواني را واقعاً نمي�

 بيرون آمدم اولين كاري كه كردم خواستم مستقل شوم، يعني  كهكه از خانهاين

ها در كشاكش حوادث مختلف بتوانم خرج خودم را دربياورم و اين سال

 يعني ؛م شدمدر كانون پرورش كودكان و نوجوانان آن دوره استخدا. گذشت

ها كنم در آن سالاآلن كه نگاه مي. ساله شدم و فردا رفتم سركارامروز هجده

هاي هايشان هنرمند و هنرپيشهبسياري از دوستان خيلي خوب كه خيلي

لزوماً همان رشته كه من . خوبي هستند محصول آن دوره زندگي من هستند

خص نشدند و استعدادهاي ها شا دوستان در همان رشته.دادمميبه آنها درس

ها دنبال اين بودم كه به طريقي من در آن سال. جذاب و خوب ديگري داشتند

جور كردم كه اين استقالل يكفكر مي. خودم را روي پاي خودم نگه دارم

اآلن . كندهرحال تعاريف، در طي دوران تغيير ميبه. دهدجذابيت به من مي

ولي فكر . خيالي بوداكي از خوش ح،اي كه گذشتكنم آن دورهفكر مي

. كنم به آن فكر طوركنم اگر باز هم برگردم به آن دوره، شايد باز همين مي

.بيند تلخي را كمتر ميي،چون آدم در جوان

كهها و كمبود امكانات و مسائلي از اين قبيل است شايد محروميت●

باليدند و نزديك و حتي در روستا  در شهرهاي دور چون شماهنرمنداني

هرحال دوستان مخاطب ما جوان هستند و بعضاً و به. و به جايي رسيدند

آنها وقتي . كنندشايد اكثرشان هم در شهرهاي دور و نزديك زندگي مي

د شايد اين آرزو را داشته باشنبينند اآلن حضور كنوني يك هنرمند را مي

ي كه ااي كه دوست دارند سعي كنند و به آن نقطهدر هر رشتهكه 

به نظر خيلي برايشان دور از دسترس اين آرزو ولي . خواهند برسندمي

كرديد كه روزي به مكان و جايگاهي در شما هم آيا فكر مي. آيدمي



165اسدي       وگو با محمدعلي بنيگفت

تواند مانع گرافيك و يا نقاشي برسيد؟ و آيا اين رنج و محروميت مي

پيشرفت براي دوستان جوان باشد كه به اين اهداف نينديشند؟

ولي آيا .  استتر امكانات خيلي جذابداشتنطبيعي است كه هرحال به�

. شود به آن رسيدهمه ما اين امكان را داريم؟ تصور كلي من اين است كه مي

، ها و مطبوعات و فيلمهاكه در مجلهبود براي من هم خيلي جذاب 

مثالً . همه دوستان دارند همان حسي را داشتم كه،ديدمي را ميانهنرمند

دانم كه چرا هميشه پشيمان اشتم كه برايشان نامه بنويسم اما نميدوست د

 شاعران و هنرمنداني را كه  و ولي بعدها كه در محيط قرار گرفتم؛شدممي

 ديگر يادم رفته بود كه روزي اما براي من جذاب بود ،ديدمشان داشتمدوست

آنقدر جذب . باشمبرايم آرزو بود كه اينها را از نزديك ببينم و يا در كنارشان 

دادم از آنها ياد بگيرم و ببينم كه آن مجموعه رفتاري شده بودم كه ترجيح مي

بگويم، را  تصورم بخواهمآيد كه اگر از ته دل به نظر مي. شود كردچكار مي

تواند محرك خيلي خوبي باشد، آيد در جواني نداشتن امكانات ميبه نظر مي

تصور كهاين . باشديد آدم امكاناتي داشتهبابه بعد اما از جايي و از سني 

 در ...كردند وهنرمندان قرن نوزدهم مثالً با گرسنگي دست و پنجه نرم مي

ور كار بكنم طيعني من معتقدم كه بايد اين . تفاوت پيدا كردقرن بيستم كمي

 جايي برسانم و توان خريد وسايل خوب براي كاركردن را بهو خودم را 

سايل خيلي مهم است و اگر اين اتفاق بيفتد اتفاق خوب و و. داشته باشم

.تواند مانع بشودخوشايندي است و محروميت نمي

توانند اميدوار باشند به سعي و تالش خودشان؟يعني دوستان جوان مي●

كلي دنيا به تمامولي اآلن راه ارتباطي در . البته بعد مسافت مسئله است�

شايد حتي مثالً فكر . ت كرده استهمه چيز را راحشكلش عوض شده و 

بكنم كه اگر قرار بود دوران جواني و دانشجويي را از اآلن شروع بكنم چه 
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براي . طبيعي بود كه اطالعات بيشتري در دسترس داشتم. افتاداتفاقي مي

و كردم فكر يمهاها فكر بكنم، به خواستههمين قبل از آن كه به محروميت

تواند چيز مهم و هر شكلي در درجه اول مين بهآرما. هاداشتن آن آرمان

.مقدسي باشد

اند نام آقاي خوانيقع نشريهخواني و در وابراي آنها كه اهل كتاب●

ها و نشريات بسياري هستند و بودند كه آشناست و كتاباسدي ناميبني

سازي كردند و حاال شايد بخشي از اسدي در آنها تصويرآقاي بني

در .اني ما در اين تصويرها و همراه با اين تصويرها گذشتهنوجواني و جو

گونه و اصالً چداشتكار كرديد چه نام شما در آن اي كه اولين نشريه

وارد اين عرصه شديد؟

قبل از آنكه وارد دانشگاه بشوم تعدادي كارهاي پراكنده براي نشرياتي �

انجامودند، كه مستمر نبودند و يا به صورت بولتن مشخص براي جايي ب

كردم كه بعداً اولين جايي مثالً براي كارنامه كانون پرورشي كار مي. دمدامي

در حقيقت شش سال در آنجا نقاشي، تصويرسازي . بود كه استخدام شدم

زمان با آن آرام آرام كودكان و انيميشن يا تصوير متحرك تدريس كردم و هم

.شروع كردم به كاركردن
بعد .  و گريخته بوده در حقيقت جست كه كار كردمهانكيقبل از انقالب با 

ن و در اي در اغلب نشريات بزرگساالاز انقالب به صورت مستمر و حرفه

 و چند باران، مجله سروش كودكان و نوجوان، هاكيهان بچهكودكان مثل 

 كار هاكيهان بچهدر . مجله ديگر كه نامشان اآلن در خاطرم نيست كار كردم

 بود كه شروع 65 وقتي برگشتم سال . رفتمسربازيبه خدمت كه كردم مي

به علت آنكه ....  و اندي 70 كار كردن تا سال هاكيهان بچهكردم دوباره براي 

هاكيهان بچه فعاليتم در اين زمينه و شايد در ،تدريسم در دانشگاه بيشتر شد
.كم شد
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كنيد؟اآلن در كدام نشريات فعاليت مي●

كيهان كنم و  كار ميباران و گاهي براي مجله در حقيقت به ندرت�

كند و تا دو ام را تجديد چاپ ميهنوز بعضي از كارهاي قديمينيز هابچه

.كردم كار ميسروش كودكان و نوجوانسه سال پيش هم، براي 

پس اآلن بيشتر در دانشگاه به تدريس مشغوليد؟●

 هفته شـده و  در حقيقت تدريسم شش روز در  . عمدتاً كارم تدريس شده   �

.وقتم را دانشگاه گرفته استتمامي

فرمائيد اسدي درباره دانشكده، درواقع جايي كه تدريس ميآقاي بني●

بيشتر توضيح بدهيد، كه اگر دوستان جوان خواستند مراجعه كنند و يا 

.اي انتخاب كنند، بدانند كه كجا بيايندرشته

بعـد در دانـشگاه     . دادميهنر، طراحي دكور درس مـ     من ابتدا در دانشگاه   �

، و اآلن عمده فعـاليتم      )ع(هنر و الزهرا   در دانشگاه  و سپس آزاد تدريس كردم    

معطوف به تدريس در دانشگاه تهران شده و تصويرسازي، طراحي و هنـر در              

.دهمزمينه كودكان درس مي

آيد كه تجربه مادرم كه به نظر مي. كردم كه معلم بشوموقت فكر نميهيچ

كردم كه تجربه  معلم بود براي من جالب بوده، ولي فكر ميسي سال

واقعاً هنوز هم . آرام آرام به سمت تدريس كشيده شدم. انگيزي نباشددل

گيرم، بيشتر آيد كه وقتي سركالس قرارمي ميم به نظر.دانمخودم را معلم نمي

رجيح ت. بريمدهيم و مياي هستم كه ماشينش را با هم حركت ميشبيه راننده

 يك جنس تحقيق را با هم با هم) من و دانشجوهايم(دهم كه اين دو نفر مي

اين كه يك شخص كار بزند و بقيه بشنوند  (اساساً از معلم بودن. انجام بدهيم

.راضي نيستم)و ببينند
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فرمائيد اين شكلي كه شما مي. در واقع آن شكل سنتي قضيه است●

آيد تا اينكه يكي حرف بزند و بقيه ثرتر به نظر ميؤتر و مامروزيخيلي

اشكالي بگيرند و نهايتاً  هر چه استاد گفت چشم بگويند و ياگوش كنند و 

شكل ديگرش هم اين است كه شما . هرحال كالس تمام شود و بروندبه

باشد و شاگردها، استادشان را حاكم  حس همكاري اين كهيد دفرمو

.ا بگيرد و راه ببرددوست و درواقع كسي فرض كنند كه دستشان ر

همه ما آنقدر پرسش و چيزهاي يادنگرفتـه داريـم، كـه     آيد كه به نظر مي  �

بنابراين . داندهمه چيز را مي   توانيم بگوييم، معلم يعني كسي كه     نميهيچوقت

 است كه بـا همـديگر       آيد كه آغاز راهي   هر ترم و شروع هر كالس به نظر مي        

دانـيم انتهـايش   رويـم كـه واقعـاً نمـي     مـي  كنيم و پـيش   اي را شروع مي   پروژه

ممكن است كه مـن بـا تجربـه شخـصي پايـان مـاجرا را بـه علـت             . كجاست

ولـي  . شـود انداز چه مـي   هاي مختلفي كه كار كردم، بدانم كه نهايتاً چشم        دوره

آخـر بـا همـديگر بـه        در  بهتر است كه خودمان كنجكاوانـه حركـت كنـيم و            

كجا رسـيديم و بـه چـه چيزهـايي دسـت پيـدا              ارزيابي ماجرا بپردازيم كه به      

حل خاص دارد، و بنابراين مجموعه      هر انساني براي هر كاري يك راه      . كرديم

 پيشنهاد بكنند و ايـن مجموعـه        حلتوانند بيشتر از بيست تا سي راه      كالس مي 

كارهـاي خالقانـه   تواند در آرشيو ذهني ما قرار بگيرد و براي تمامي         حل مي راه

. بشودما استفاده

. كنيماستفاده ميخيلي بينيم اسدي وقتي كارهاي شما را ميآقاي بني●

 كه با كار ديگر نقاشان متفاوت شودديده ميهايي  ويژگيها در آندرواقع

هنرآفريني خاصي را براي اي شايد شيوه كارها و شيوهگونهاست و به

گر بشود اسمش  حاال ا.ايدخودتان پيگيري كرديد و آن سبك را ادامه داده
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ها و عناصري كه در كارتان  خودتان درباره اين ويژگي،را سبك گذاشت

است توضيح بفرمائيد؟

بينيم كه مي. كندگردد به تلقي من، شايد از كسي كه كار هنري ميبرمي�

هنر رسند كهمتفكران به اين نتيجه مي. شوددر قرن بيستم، هنر خيلي ساده مي

هر انساني شروع كند به كاركردن و به اعتقاد من هر كهرا آنقدر ساده ببينند 

كافي است كه . اي است به دنياي خيلي خوب، دنياي خيلي زيباانساني پنجره

بنابراين اگر ما فرض را بر اين . توانايي گشودن اين پنجره را داشته باشيم

انداز هنرهاي مختلف را از چشمتوانيم در حقيقت تجربه آدمبگيريم، مي

. دهيددهد كه شما دنياي شخصي خودتان را توضيح مي اين نشان مي.ببينيم

 بخصوص اگر ؛تواند جذاب باشدآيد كه دنياي شخصي هر كس ميبه نظر مي

واند كمكش تبنابراين اينها مي. شدن و درك دنيا برودبخواهد دنبال خوب

. م آرام بسازد و آن دنيايي را كه در ذهنش است آراآن شيءبكند كه آن فضا، 

دنياي شخصي خود آدم . لزوماً اين دنيا با آن مدينه فاضله، نزديك نيست

توانند چاق باشند، توانند الغر باشند، ميها ميهمه آدمدر آن است، دنيايي كه 

هاي مختلف آدماين، دنياي شخصي .  باشندهاي عجيب و غريبيتوانند آدممي

 هم، آدم مجبور است يك تكنيك بنابراين براي ساختن اين دنيا. است

.شخصي داشته باشد

گردد به اين برمي. هر يك از ما امضاي متفاوتي داريمطبيعي است كه

اينها تمامي.  نگاهمان به دنيا ومانكشيدنمان، ضرباهنگ تنفسينحوه خط

. تواند در خط و رنگ ما جاري و ساري بشودمي

دهد كه  آرام آرام دستور مي،اوحس و حال شخصي خود آدم معموالً به 

ممكن است كه امروز من فكر كنم كه دنياي . اندازش چه شكلي استچشم

حسي بگويم، چهراجع به اين دنيا بايد دانم نمي. آلود و خاص استمن مه

ممكن است بيايم . اي ندارم، توضيحي برايش ندارمحرف خيلي شسته و رفته
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مثالً ممكن . ن دنيا را بيشتر نشان بدهداز وسايلي استفاده كنم كه بتواند اي

هايي كه حد و مرزشان مشخص رنگ. هاي درهم استفاده كنماست از رنگ

هاي شفاف مثل آبرنگ استفاده كنم كه فضاهاي تخيلي را از رنگيا نيست و 

كردم دنيايي بنابراين گاهي، دنيايي كه در آن زندگي مي. دهدبيشتر نشان مي

هايي هستم كه من از آدم. ي براي آن داشتم گاهي هم نهبوده كه توضيح دقيق

.داردروندي حيران اين دنيايم كه چه 

من اين توضيح را بدهم كه . هيچ تعريف دقيقي از ابتدا نداشتمشايد 

هاي فاميل از بچهياد دارم كه تمامي. به جواني من هم صحبت شدراجع

بشوند؟ چطور بايد زندگي دانستند كه چه كاره بايد دوران دبيرستان مي

بكنند؟ چندتا بچه داشته باشند؟ كي و چطور ازدواج بكنند؟ ولي من واقعاً 

دانم در كجاي اين گذارم كه نميدر حقيقت فرض را بر اين مي. دانستمنمي

 هر از گاهي ن،آ اين كنجكاوي و رفتن به دنبال خاطربهشايد . امدنيا ايستاده

. پيدا شدهيماهاي مختلفي براي دنيمدل

ري براي شما در كارهايتان نيافريده؟تاي مبهم اين مسئله دني،خب●

شما زماني كه براي مطبوعات .  اين اتفاق افتاده، كار دو مرحله است!چرا�

اش اين است كه به مخاطبتان بها كنيد، الزمهدر زمينه تصويرگري كار مي

. م وارد مجموعه بشودكنيد كه مخاطب شما هوري كار ميطبنابراين . بدهيد

تان را بگيريد كه كامالً جاري نشود و اگركنيد جلوي سليقه شخصيسعي مي

تان هم به لحاظ فلسفي دچار اين  بيننده،شما از نظر فلسفي مشكلي نداشتيد

.مشكل نشود

گيريد و در زمينه خب، اين تا زماني كه مخاطب را در نظر مي

كنيد لزوماً وقتي نقاشي مي. درست است،كنيدتصويرسازي و گرافيك كار مي

توانيد مخاطب ميكنيد، خودتان در اينجا براي مخاطب خاصي كار نمي

كنيد و يا اولين تان كه براي او نقاشي ميخودتان باشيد و نزديكترين دوست
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اما در زمينه تصويرگري قبول دارم كه آدم بايد . بيندنفري كه كار شما را مي

حاال ممكن است بعضي از كارها، مهندسي . ي كار كندبراي مخاطب مشخص

اي گونهاش بهكند ديزاينو يا چيدمانش، و يا به قول كسي كه كار گرافيك مي

اي كه شده مصاحبههست سه چهار سال پيش، يادم . باشد كه دير آشنا باشد

گفتند كه از  جوان بودند، به من ميكردندبود و دوستاني كه گفتگو مي

هاكيهان بچه آن دوره كه من در اماآيد خوششان مييم هاكيهان بچهكارهاي

در اين كار يعني انگار . دادهيچكس نظري در اين باره نميكردم كار مي

هرحال جنس هب. باز كردهسر  مانده و حاال خودش را نشان داده و هاخاطره

ش وجه متبرد براي اينكهگونه است كه زمان ميبعضي از كارهاي هنري اين

كهشده ز آن مجموعه تصويرهايي اه، تشگمان بشويم كه آيا جزو آرشيو ذهني

ديرتر از آن زماني كه من هميشه ما در ذهنمان داريم يا نه؟ و انگار كمي

. چيستمدهند كه نظرشان راجع به كار دارم به من خبر مياحتياج

فرض كنيد ارتان در آثهايي را ها و يا مايهاگر درواقع بخواهيد شباهت●

بيشتر كارتان به كدام سبك نزديك است؟

كنم كه اآلن در از اين طرف شروع مي!در ابتدا يك توضيح اوليه بدهم�

آيد اين يعني كسي مي. هاي شخصي وجود دارددنيا معتقدند بيشتر، سبك

بينيد ممكن است با كار شما وقتي مدل كارشان را مي. كندمدلي كار مي

هاي مختلف دستاوردهايي كه سبكولي از تمامي.  داشته باشدديگران تفاوت

هنرمند، نقاش و نقاشي در طول تاريخ هنر به آنها رسيده و كمك كرده كه

بخصوص . كندتر حرفش را بزند، اصوالً استفاده ميتصويرگر راحت

هاي محدوديتتصويرگري اين جوري است كه ممكن است شما تمامي

.دتان را بشكنيقبلي

 از كارهاي خودم بدهم، من بيشتر زمينه شعر را يهاياگر بخواهم نشان



       به همين سادگي 172

 براي اينكه خودم از تكرار گريزان بودم نه اينكه بگويم كه بد است ،كار كردم

.توانستم تكرار كنميا خوب است، نمي

همچنان شايد در آن دوره فيلمساز انيميشن نشدم به علت اينكه

مان، روي كاغذهاي مختلف يك فيگور را با بايست در انيميشن آن زمي

خاطربهشايد مثالً . رفتام سرميتفاوت خيلي كوچكي تكرار كنيم و حوصله

كردم براي من همين، اين درس را كار نكردم شايد وقتي زير دوربين كار مي

كردم، چون قرار بود براي هر بنابراين وقتي شعر كار مي. تر بودخيلي جذاب

ير كشيده شود و براي اينكه مجبور نشوم تصوير دوم را شعري، يك تصو

. شعر كار كردم،بكشم

. توانم و اين توانايي را دارم كه خودم را قانع بكنمبعدها فهميدم كه مي

.  بيشتر كار كردمبراي همين تصويرگري قصه را. تصويرهايم را تكرار بكنم

.شعر نيز همينطوربودن و بودن جزء كارهايم است، تخيليدر حقيقت تغزلي

طور سيال بودن؟ ياگون بودن و همينؤنوع ريك●

كتاب درسي از من بخواهند كه بله، من هميشه ترسم اين بوده كه روزي �

هراس داشتم كه دنياي خيلي دقيقي را كار هميشه از اين قضيه. منقاشي كن

 كه اين جايي نشان دادمخب، يك. دارمنش را انه به اين معنا كه توانايي. كنم

! توانمامكان است و اين توانايي را دارم ولي نمي

ها را بايد دارند و چارچوبهاي درسي حالت رسميهرحال كتاببه●

.رعايت كرد

دليل بر خوبي يا بدي اين  البته .چون من از چارچوب گريزان بودم! هبل�

. طور بودههرحال اينبهنيست ولي 

وقتي به شما شعري . گيريد ميأثيرتاسدي چطور از يك اثر، آقاي بني●

دهند كه براي آن تصوير بسازيد، مثالً يك تصويرش را را سفارش مي
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كنيد و يا تصويرسازي ميداريداز آن گيريد و بنابر ادراكي كه خودتان مي

كنيد حالت كلي شعر و يا داستان را اخذ كنيد و براساس مياينكه سعي

آن تصوير بسازيد؟

هايي كه كار كردم در حقيقت يـك خـاطره          هر كدام از قصه   معموالً براي   �

مـثالً  . نوشـتم كردم اين خاطرات ريز را مـي     شخصي دارم و خيلي هم فكر مي      

وقتـي قـصه را     . پسر و پروانـه   به نام كتابي را كار كردم كه سروش چاپ كرد         

همة فضاي قصه، فضاي آبي است و ايـن خيلـي    كردم كه خواندم حس مي  مي

پـانزده  كار مربـوط بـه      . وسط كار ماندم  اما  شروع كنم،   كار را   رد كه   مرا اغوا ك  

 ديدم كه فقط همان يـك طـرح    امانشستم كه كار كنم   . روز و يك ماه بعد بود     

.بعد آرام آرام و بارها قصه را خواندم و شروع كردم به كار. را دارم

گويم كهآموز ميموقع تدريس من اين راه و روش را دارم كه به دانش

در حقيقت معتقدم . كشمتك عناصر خط ميشايد زير تك. كار بايد بكندهچ

. وزن شعركنيم بايد برسيم به تصويري همكه وقتي ما شعري را نقاشي مي

.ها مگر در بعضي از قصه،شود عين به عين كار كردنمي

هرحال دشوار بود و كار به. كردم طراحي ميبورخسبار براي كتاب يك

قرار بود كه كار رنگي چاپ شود، شش بار كار را انجام . رگسال بودهم كار بز

كه بگوييد امتحان را  هر شكلي هر كاغذ وهر وقتي، . دادم و گذاشتم كنار

 متوجه شدم كه بايد مدل هيك دفعه براي هفتمين بار، يكبار. كرده بودم

ثيرتأام را عوض كنم و كل مدل را عوض كردم و اينكه آيا از جايي طراحي

. گرفتمتأثيرهايم از آن  فقط يك نقاش بوده كه در نقاشي؟گيرم يا نهمي

هرحال وقتي كاري را ، همان آثار است چون بهتأثيرالبته منظورم از ●

دهند، انتظار دارند كه بر مبناي اين قصه و يا شعر، يك تصوير ميسفارش
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ضاي مثالً شعري كه فضاي شاد دارد تصويرش نبايد ف. ساخته بشود

.تري را القا بكندتيره

كيهان هايي كه من كار كردم مثالً در مطبوعات، در  در اين سال،ببينيد�

بعدها به اين . درباره پاييز كار كردماثر شاعران مختلف را بار  هفدههابچه

تر به  سريعخوانم خيليها را مينتيجه رسيدم كه وقتي متن بعضي از نويسنده

ها خواستم كه و از آن نويسنده. استتر خيلي جذابرسم و برايمتصوير مي

ريز  اينقدر سرگاهي تصاوير. اگر ممكن است كارمان را با هم ادامه بدهيم

هاي ديگر توانستم بگذارم كنار و بعداً براي تصوير كتاب كه ميكردمي

ها، خود متن خيلي شاعرانه و زيباست ولي كار در بعضي از متن. استفاده كنم

سر رفتن سرخي «خواهيد  مثالً شما چگونه مي،ش خيلي مشكل استتصوير

تصوير به كند،  را كه سهراب سپهري راجع به آن صحبت مي»سيب سبدي

.يدشبك

خواستم از استادانتان بپرسم، همينطور از هنرمنداني كه به آنها مي●

.پسنديدميارادت داريد و آثارشان را 

هنرهاي زيبا رفتم، از ابتدا استادم دهاي كه من به دانشكدر حقيقت دوره�

»كارل اشالمبرگر« بود و بعد در دانشگاه آقاي »رفيع حالتي«سازي در مجسمه

از استادان . كردتدريس ميرا آلماني كه در همان دوره پايه اصول طراحي 

اصالً من در دانشگاه نقاشي .  بود»استاد حميدي«و»علي آذرگين«ديگر آقاي 

هاي بعد بيشتر استاد حميدي بودند كه با مقطع كارشناسي، در سالخواندم در 

.  آشنا شدم»زرين كلك«خواندم با آقاي وقتي انيميشن مي. كردمايشان كار مي

. هم همينطور»شاهين بهار« استادم بودند، آقاي »مميز«آقاي 

خواندم و در مقطع گفتم كه من هم به نوعي سينما و هم نقاشي مي

شان ترين كه عمده»شه بنگي« آقاي : هم استادان زيادي داشتمرشداكارشناسي
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عنوان بهوقتي براي همه اين دوستان احترام قائلم و .»آقاي حليمي« وهستند

به نظر . امگيرم همچنان مشغول يادگيري كوچك كنارشان قرار مييهمكار

مختلف هاي دوستان را در حل مسائل در جاهاي شود تواناييآيد كه ميمي

خب طبيعي است كه من هم مثل هر دانشجوي . ديد و از آنها ياد گرفت

توانند در يك دوره ها ميهمه انسان. هنر غرب هم بودمديگري، متوجه

اشند و جالب است كه وقتي شما خاصي پيكاسو را دوست داشته ب

.ترينكنيد تا پيچيدهترين شروع ميكنيد از سادهخواندن را شروع ميدرس

تر است را ممكن است آدم كار نقاشاني كه مقداري كارشان پيچيده

 را دوست داشته باشم اما از »ميرو«دوست داشته باشد، مثالً ممكن است من 

نسه به بوده كه در فراآدمي.  را خيلي دوست دارم»هانري روسو«تر همه مهم

وي روس«حتي به اسم آقاي . كرده كار ميدنيا آمده و در اداره گمرك

كرده و عمدتاً رنگ و وقت تعطيلي نقاشي مي.  هم معروف بوده»چيگمرك

كند به شود شروع ميكرده، تا اينكه وقتي بازنشسته ميوسايلش را جمع مي

جذبه . هايش را خيلي دوست دارممن اين آدم و جنس نقاشي. كاركردن

وقت به هيچكه انگار آدمي از چيست؟دانمنميعجيبي براي من دارد كه

كند و حتي جور فضاهاي عجيب و غريب آفريقايي را كار ميآفريقا نرفته يك

هنر مصر هستيد و من گويد كه شما دنبالهدر يك مهماني به آقاي پيكاسو مي

من به استقبال كارهاي اين آدم رفتم، هر بار كه كارش را .مأيك هنرمند نو

به نظر اما كارهايم . بگيرمبينم چقدر دوست دارم كه از كارهايش ايده مي

كند، ولي خيلي  باشد چون ساخت كارش فرق مياوآيد كه شبيه كارهاي نمي

.دوستش دارم

اي كه شما دوست داريد متكي بر نوعي نقاشي درواقع سبك و يا شيوه●

هاي الزم آيا اين مسئله مانع از آن نيست كه آموزش. فطري يا بدوي است
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واقع شما  در؟نتخاب شيوه خودمان دست بزنيمبگيريم و بعد به ارا فرا

 درواقع به .هاي مختلف نقاشي را فرا گرفتيدهاي سبكتحصيالت، ويژگي

تر باشد، اشكال هنر و بيان هنريتان بهتر چه سادههراين نتيجه رسيديد كه

است؟

صددرصد همينطور .  كرديدبيانرسد كه جمالت بسيار زيبايي به نظر مي�

.اييدفرماست كه مي

دوستان جوان ما شايد فكر كنند اگر اينطور بخواهند نقاشي كنند شايد ●

.  ببينند نخواهند بدانند و يا زياد آموزشراحت باشند و زيادكمي

 كسي .آيد اينچنين پيش مييشوم وقتي بحثآدم بدي ميمن اساساً كمي�

. كندباني مينداشتم واقعاً مرا عصهيچ معلميگويد كهكند و ميكه كار مي

برفرض هنرمندان بزرگ گفتند كه ما مثالً . يعني من اصالً چنين اعتقادي ندارم

خواهد مثل كودكان نقاشي كنيم، ولي اينكه اين مسير را طي بكنند و دلمان مي

:گويدبا الهام از مكاتب شرقي مييكي .به اين مرحله برسند خيلي مهم است

 وقتي داشتم ». بودند، رودها، رود بودند، كوههاكوهخواندن، قبل از درس«

گرفتن اين مكتب و يا وارد اين مكتب شدم ديگر كردم به يادشروع مي

آن شود و تمامي و وقتي درسش تمام مي،كوه است يا نهفهميدم كه كوه،نمي

 به ،ها، كوهند و رودها رودندرسد به آنجايي كه كوهكند ميها را طي ميدوره

من جدا .  در اينجا تفاوتي وجود دارد و اتفاقي اين وسط افتادهرسد كهنظر مي

هاي دانشگاهي را  كه بايد كار هنري بكنند و دورهاعتقاد دارماز اينكه 

بگذرانند، معتقدم كه خيلي اتفاقات ديگر هم وجود دارد كه بايد پي بگيرند و 

ترين كارشان  دانشگاهي در درجه اول، مهمهايمحيط.دنبال كنند

گيريد كه  يعني شما به راحتي در فضايي قرار مي.رساني دقيق استاطالع

گردند و شما همراه بيست نفر، سي نفر، پنجاه نفر دارند دنبال يك چيز مي
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من به اين، . تواند به شما كمك بكندهاي آنها ميحلآنها خواهي بود و راه

خواهند كار كنند بايد اي كه ميدوستان، در هر رشتهشديداً معتقدم كه تمامي

.معلم داشته باشند، بخصوص اگر در فضاي دانشگاهي باشند

شايد اين صحبتي كه شما فرموديد شبيه اين گفته بعضي از حكماست ●

كنند و كه درواقع عمرشان را در جستجوي دانش، علم و انديشه سپري مي

.دانيمچيز نميهيچگويند كه ما به آنجا رسيديم كهمي

هيچ ندانستن حكيم، خيلي متفاوت است با كسي كه اصالً خب اين �

؛اي پربار برخاسته استدرواقع او از دانشي عميق و انديشه. دنبال دانش نرفته

.هيچ فضيلتي در آن نيستولي اين برخاسته از جهل و ناداني است كه

گرافيك اصوالً . هنر گرافيك بيشتر صحبت كنيداسدي، دربارهآقاي بني●

ها ممكن است حتي در ع هنري است؟ آيا هنر تجاري است؟ بعضيچه نو

گويند كه يك جور سفارش هرحال مي چون به،كنندهنربودن گرافيك شك

اش كمتر هاي هنريشود كه جنبهميدر اين هنر نهفته است و اين باعث 

شود؟

 گرافيك، هنري كاربردي است؛ يعني اينكه توليـدش اصـالً در            ،هرحالبه�

شود تعريـف  شود و چون تكثير هم شاملش مي      انجام مي ندن پيامي جهت رسا 

وري طـ اي ممكن اسـت ايـن     ها، در هر رشته   بسياري از آدم  . كندتر مي را كامل 

كند مبتني بر اقتـصاد     نگاه كنند؛ مثالً در نقاشي، طيفي داريم كه كامالً سعي مي          

هـاي مختلـف   نابـا  در خي  .اش را بفروشـد   بازار، كار بكند؛ يعني بتواند نقاشي     

بـر آن،   عـالوه . پـسند دارنـد   هاي عامه هايي هستند كه يك سري نقاشي     كارگاه

بنابراين اين كارهـا  . هايي هم هستند كه براي فهميدن، نياز به فكر دارند      نقاشي

. در هنر گرافيك هم، همينطـور اسـت       . ممكن است با سليقه عام مواجه نشود      

هـاي  مختلـف تهـران، كـه چاپخانـه       هـاي   شما ممكن است برويد در خيابـان      
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آنهـا بـا   . متعددي دارد قدم بزنيد و يك كارت كوچك شناسايي سفارش دهيد        

گذارند و شايد  چينند، اسمش را هم مي    كمترين قيمت آن فرم را براي شما مي       

ممكن است شـما بـه   . تصوير كوچكي را هم كنارش بگذارند و به شما بدهند     

ت دانشگاهي دارد؛ تخصـصش مـثالً در        گرافيستي سفارش بدهيد كه تحصيال    

كارت شناسايي و آرم است و براي شما مدت زيادي تالش بكند، شخـصيت               

شما را بشناسد و درست در همان قطعي كار بكند كه شما با كمتـرين قيمـت                 

وري بـه آن نگـاه   طشود اين مي. ان را تهيه بكنيد   تتوانستيد كارت سر چهارراه مي  

ند بخشي هنري و نيـز بخـش تجـاري خـودش را             تواهنر گرافيك مي  كرد كه 

هـاي مختلـف گرافيـك اشـاره        توانيم به شـاخه   در حقيقت ما مي   . داشته باشد 

قيمـت، پوسـتر بـسيار زيبـايي        آيد براي عطـر گـران     مثالً گرافيستي مي  . بكنيم

هـم  . زنـد و دانـش عجيبـي هـم دارد    خيلي زيـاد مـي  زند و يا آگهي خيلي    مي

بـا هنـر دوران خـودش هـم         . هم روانـشناسي فـردي    داند و   شناسي مي جامعه

تواند تبليغ بسيار   بشود كه او    مجموعه اين عوامل باعث مي    . آشنايي كامل دارد  

ما بنابراين  .خوبي انجام دهد كه نهايتاً باعث شود كه اين عطر به فروش برسد            

 حاال ممكن است در يك فرد باشد و يـا           ،ها را جمع كرديم   مجموعه تخصص 

 خب طبيعي است كه اين در خدمت تجارت قرارگرفته و يا            .وعهدر يك مجم  

 ايـن  ،خـب . در حقيقت همين پوستر براي يك وسـيله صـوتي اسـتفاده شـود     

ممكن است كه حاال شما شب شـعر و يـا   . طرف قضيه بعد تجاري ماجراست   

نفـر بـراي شـما      تئاتري داشته باشيد، فيلم فرهنگي خاصي داشته باشيد، يـك         

اش را در خـدمت كـار فرهنگـي قـرار     همان سـليقه عد، دوبارهپوستر بزند و ب   

.بدهد

آيد كه امروز انسان بدون نظر ميه ب،اين كه گرافيك هنر است يا نه

كنيد از قوطي كبريت هر كاري كه شما مي. تواند زندگي بكندگرافيك نمي
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ه كار رفته كار گرافيكي روي آن ب،كنيدوسايلي كه فكر ميگرفته تا تمامي

.است

. . .طراحي شكلش هم گاهي ●

اي گوجهست ربهيادم . بنديبله طراحي شكلش هست، طراحي بسته�

خورد كه كنيم قسم مياي كه از او هميشه خريد ميتوليد شده بود، فروشنده

اين رب گوجه خيلي خوبي است ولي چون روي آن رنگ مشكي زده بودند، 

 ولي طبيعي است .كه چه مشكلي دارمفهميدم نمي. كردممن به آن اعتماد نمي

هرحال، اگر اشتباه عمل شود همان قيمت اوليه كاال را هم از دست كه به

توانيم توانيم زندگي بكنيم، ولي ميبنابراين، ما بدون گرافيك نمي. خواهد داد

آييد اگر در يعني وقتي شما بيرون مي. بهترش بكنيم، شكل بهتري به او بدهيم

كارتان، تصويرهاي زيادي ببينيد كه اين تصويرها بهترين طول مسير محل 

آييد  را داشته باشد، شما ناخودآگاه وقتي به سر كارتان ميطرحگرافيك و 

ست توي ميداني ايستاده همن يك دفعه يادم . حس شادي خواهيد داشت

كردم كه هميشه احساس مي. بودم و منتظر وسيله نقليه بودم تا به كارم برسم

اي چشمانم را لحظه! فهميدم چرا ولي نمي،شومتر ميتر و ناراحتصبيدارم ع

اختيار آن صدا را آمد و گوشم بياز آن ته مي. اي شنيدم صداي ضجه،بستم

 ممكن ،بنابراين وقتي شما درگير و مشغوليد. گرفت و من حواسم نبودمي

احي شده ولي اگر اينها خوب طر. ها هم توجهي نكنيداست به كنار خيابان

شناسي خوبي برخوردار باشند، كسي كه اينها را سفارش داده، باشند، از جامعه

توانند به شما كمك بكنند كه در روانشناسي خوبي داشته باشد، اينها مي

. بنابراين، اآلن ما گرافيك محيطي هم داريم. تري زندگي بكنيدفضاي جذاب

ه رنگ نارنجي در آن شهر بينيد كمهم دنيا ميچون در بسياري از شهرهاي

اند كه آن شهر مه گرفته است و رنگ نارنجي را براي اين گذاشته. حاكم است

هرحال هب. م را سبز ببينيدممكن است كه شما مثالً ر. خمودگي را از بين ببرد
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ها اين تصميم را گرفتند كه شهر به شكل سبز دربيايد و در اثر آن گرافيست

بنابراين گرافيك شايد به . گ در آن شهر جبران شودبه نوعي كمبود رنرنگ، 

 اوليه برنگرديم كه آيا گرافيك هنر سؤالآن مرحله رسيده باشد كه به آن 

.توانيم زندگي كنيماست يا نيست؟ بدون آن نمي

 كه در زندگي مردم ما آيا اين پرسمميوضعيت گرافيك كشورمان از ●

به ما اگر . ن حاكم استبر آهرحال نظميوضعيت مغشوش است يا به

كشورها و يا شهرهاي ديگر نگاه كنيم، كاربرد رنگ در آنجا خيلي 

نوازتري را به اند براي اينكه تصوير چشمآنها سعي كرده. مشخص است

 وها استفاده كنند، ولي ما در ساختمانها زيادنمايش بگذارند، از رنگ

ر پوسترها و يا حاال اگ. بينيمهايمان اين وضعيت را نميخيابان

.كنندهم باشند حالت مغشوشي را القا ميهاي محيطي و حجميگرافيك

مثالً شكل . ش را بشناسيمآلايدهم شكل يپيشنهادم اين است كه اول بياي�

. ش اين است كه ما در فضايي زندگي كنيم كه كمتر مشكل داشته باشدآلايده

آورد كه الجرم ود ميهرحال زندگي جمعي، يك سري اتفاقات را به وجبه

توانيم اين را كمتر كنيم و به حداقل برسانيم، آن مي. اينها اتفاق خواهند افتاد

خريد ميبراي مثال وقتي شما دفترچه جيبي . گذاشتن به طراحيهم با احترام

گرديد كه اي مي مسلماً دنبال دفترچه،دداشت بكنيدهايتان را ياكه شماره تلفن

.دخوب طراحي شده باش

رفتم دفترچه كوچولويي را براي من هديه آوردند، باور كنيد هر جا مي

ريبي در اين چيز عجيب و غ. زدندبه اين دفترچه حرف ميها راجعآدم

اش  و جلد و حاشيهاي،اي بود با كاغذ كاهي و قهوهدفترچه. دفترچه نبود

دم خيلي براي خو. ها را كامالً گرد كرده بودند لبه وچسب مشكي نداشت

. دهيمنشان ميالعملهمه ما داريم در مقابل اين دفترچه، عكسجالب بود كه
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.  ساده و شكيل؛بنابراين همه ما دوست داريم كه دفترچه خوبي داشته باشيم

 به لباس و وسايل حال فرض بگيريم كه اين طراحي از دفترچه شروع شود و

تر تر باشد، راحتفرمخريد خيلي خوش كبريتي كه شما مي.كاربردي برسد

. تر كارتان را با آن انجام دهيدتر روشن شود و راحت راحتباز و بسته شود،

بينيم كه دنيا خيلي زيباتر طور نگاه كنيم وقتي به سطح كالن برسيم مياگر اين

. تر خواهد شد؛ بايد در اين زمينه كار شودو جذاب

توقع . فرهنگ باالتر برودسازي بشود و اين طبيعي است كه بايد فرهنگ

هاي مختلف خصها هستند كه وارد شاخود آدماين .ها زيادتر شودخود آدم

توانند خوب رفتار ها ميگيرند و در آن شغلهاي مختلف ميشغل. شوندمي

.كنند

خواستم بپرسم كه آيا شما  مي،با توجه به اينكه شما تصويرساز هستيد●

كنيد يا اينكه كارتان فقط مختص مين هم تصويرسازي االبراي بزرگس

ن هم االتصويرسازي براي بزرگساصالً كودكان و نوجوانان است و آيا 

هست؟

هاي پيش در كل دنيا خيلي بيـشتر        ن در سال  تصويرسازي براي بزرگساال  �

 از   را ورق بزنيـد حتمـاً      »بـالزاك « اثـر     بابـاگوريو  شـما كتـاب   اگـر   يعني  . بود

هـم  ... اثـر چـارلز ديكنـز و    يستئاوليور توير تصو. آيدتصويرها خوشتان مي  

.همينطور

من . بنابراين اساساً اين كارها كم شده و بيشتر در مجالت وجود دارد

رسد كه شاخه خيلي نظر ميبه. امن هم انجام دادهي براي بزرگساالتصويرساز

ت يكي از داليلش مشكال. است كه كمتر به آن پرداخته شده استمهمي

. ن احتياجي به تصوير ندارندست و اين كه بزرگساالاقتصادي ا
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ايد صحبت بفرمائيد؟درباره افتخاراتي كه كسب كرده!  آخرسؤال●

ها را حساب حاال اگر تقديرنامه! موردچيزي باالي پانزده و شايد بيست �

ما معموالً . براي ما ايجاد كردهمشكالتي كنم كه جايزه من فكر مي. نكنيم

رسيم كه ميبعدها به اين نتيجه اما ،جايزه به دست بياوريمكنيم كه سعي مي

ماممكن است اين جوايز . تر از بردن جوايز استروند كلي كار هنري، مهم

همه اميدوارم كهالبته .  دور كندمانالشعاع قرار بدهد و از مسير اصليرا تحت

!دوستانمان جايزه بگيرند
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 آنكه در آستانه بهار خاطربه خيلي وسيع است ولي شما حوزه كاري ●

از آنجا كه . ديخواهيم كه درباره نوروز صحبت كن ميشماقرار داريم از 

هاي فرهنگ عامه است و فرهنگ عامه، فرهنگي نوروز يكي از زيرمجموعه

نسل منتقل بهكند و نسلهاي مختلف انتقال پيدا مياست كه به نسل

خواهيم كه  ميشماعنوان اولين پرسش از  به،شود تا به امروز برسدمي

.د تا بعد برسيم به نوروزيدرباره فرهنگ عامه صحبت كن

هاي ما و پدران اي از تجارب تاريخي نسلدرواقع فرهنگ، مجموعه�

هم در زمينه فكري و هم در زمينه دستي  كه استماست و دستاوردهايي

 از فرهنگ يدر واقع اگر بخواهيم تعريف جامع و دقيق و كوتاه. حاصل شده

 فرهنگ نام ،آنچه حاصل مغز و بازوي انسان است«ارائه دهيم بايد بگوئيم 

بنابراين فرهنگ يا فرهنگ عامه كه ما از آن تحت عنوان فرهنگ توده،. »اردد

كنيم جزئي از هاي ديگر ياد ميفرهنگ مردم، فولكلور و بسياري عنوان

كردن آن شود و اختصاص فرهنگ عامه و جدايرهنگ كلي و ملي ما تلقي مف

اينطور شود ميلميع اما از لحاظ ،البته درست نيستاز فرهنگ عمومي

 فرادست و فرودست، يا تصور كرد كه اگر جامعه تقسيم بشود به دو گروه

ها براي خودشان گروه خواص و گروه عوام، درواقع هر كدام از اين گروه

كند به گروه زيرين فرهنگ عامه تعلق پيدا مي. كننداي توليد ميفرهنگ ويژه

ها و انگارهاي فرهنگ زشاجتماع، اينها هستند كه معموالً خيلي معيارها و ار

كنند و پردازند به آنچه خودشان توليد ميگيرند و ميرا جدي نميرسمي

هايشان، اعم از فكر و انديشه، حاصل نوع معموالً دستاوردهايشان، پديده

 خواه ،زندگي و معيشتي است كه با آن درگيرند و اين گروه اكثريت هم دارند

ها تمام نشانه. واه در فرهنگ روستايياين فرهنگ در فرهنگ شهري باشد خ

اگر . دهدميهاي خودش را در اين دو گونه معيشت و زندگي نشانو نمونه
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وجود آمد شيوه معيشت آنجا، شيوه كشاورزي، هفرهنگ عامه در روستا ب

مالت اجتماعي، رخدادهايي كه در زمينه شادي و اندوه در عامراودات و ت

 تمام ،دهدپيوند ميهم هايي كه اينها را به و آئينها آنجا به وجود آمد، جشن

فرهنگ عامه به نظر بنده، مادر . اينها مظاهري است كه فرهنگ عامه دارد

است چون قبل از اينكه جوامع داراي نظام حكومتي و قدرتي فرهنگ عمومي

هاي خودش را از همين  فرهنگ توده و مردم قدرتمند بوده و انگاره،بشوند

.مردم گرفته استوميفرهنگ عم

هاي ذهني و اي از تجربهبنابراين فرهنگ عامه، عبارت است از مجموعه

 آمده و در وجودبهاثر كار و كوشش هاي طوالني از يك ملت كه برمالي نسل

ها، آداب و رسوم، شعرها و بسياري مظاهر هنري آيينها،ها، افسانهشكل ترانه

هاي سنتي آنها تبلور پيدا كرده و در  فناوريو غيرهنري ديگر بروز كرده و در

.روابط اجتماعي آنها حاكم است

اند، دنبال كارهاي تحقيقي و پژوهشيبههايي كه كنم به جوانتوصيه مي

فهمند كه آيند و مياگر به دنبال اين كار بروند با دست بسيار پر، بيرون مي

ور از موانع طشدند، چ ميروبهها روپدرانمان در گذشته چه جور با دشواري

 ودادند خودشان را با طبيعت پيرامونشان وفق ميگونهكردند، چعبور مي

طور كه كردند، تا بتوانند زندگي را آن آب را مهار ميوگرما و چطور سرما 

.خواهد، آنطور كه الزم است، اداره كننددلشان مي

ح دهيد تا برسيم  آن، اگر ممكن است توضيهاستاد درباره نوروز و سابق●

.به جايگاه آن در ميان اقوام ايراني

. خواهم مختصري درباره چيستي و چرايي نوروز صحبت كنماجازه مي�

كردن و مايه و پيام عمده جشن در فرهنگ ملي ايران به شاديدرون

 به »جشن«واژه فارسي . شودآفريدن و سرخوشي محض، محدود نميشادي
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 به معناي ستايش و »يزشَم« و واژه پهلوي »يسنه« يا »يسنه«واژه اوستايي 

.گرددخواني و نيايش و پرستش برميآفرين

طبيعت و هايي به اين معنا كه غالباً با تحوالت طبيعي و تقويميآئين

اند، طراحي شدهو جهان پيرامون ما و زايش و رويش و استحاله آن، هماهنگ 

توانيم به آنها بريم و ميميشان پيشان، به رازبا دقت در چيستي و چرايي

.نزديك شويم

هاي آئيني با هزاران هزار ريشه و رابطه پنهان و آشكار با اين پديده

هم از اين روست كه انسان به . خورده استزندگي مادي و معنوي انسان گره

هاي ايراني بسيار زياد شمار جشن. سادگي قادر نيست از اينها دست بردارد

را شد آن روز دانيد هر گاه نام ماه با نام روز مصادف ميانكه مياست و چن

پس از استقرار . گان ارديبهشت وگان، مهرگانگرفتند؛ مثل فروردينجشن مي

ها افزوده اسالم در ايران در اجراي مراسم مربوط به اين آئين، بر شمار جشن

 در تار و  اساسيطوربهتوان گفت جشن و شادخواهي طور كلي ميهب. شد

پود فرهنگ ماست و اسالف و پيشينيان ما، معني عزا و ناله را تقريباً 

ها منسوخ بنابراين در جريان تاريخ تعداد زيادي از اين جشن. شناختندنمي

مانده هايي كه متعلق به قبل از اسالم بود شمار اندكي باقياز جشن. شدند

قبال ست تقريباً با ا)ن سده و مهرگا ويعني نوروز(است و اين سه جشن 

.رو شدند و نوروز از همه اينها اعتبار بيشتري به دست آوردهبيشتري روب

تر هاي سده و مهرگان تقريباً به صورت خاص و در جوامع كوچكجشن

 آن خاطرو بهوضعيت خاصي كه دارد اما نوروز.شدبين افراد خاص اجرا مي

آنكه روح انسان را با روح طبيعت خاطر بهو ي كه با طبيعت دارد ادرآميزي

اي آورد و اصوالً تغييرات عمدهكند و به جوش و حركت درميهماهنگ مي

تقريباً . هاستترين جشنآورد، از مهمميوجودبهدر درون و برون زندگي 

هايي كه ها و يا گروهحتي حكومتكه دهد ميهاي تاريخي نشانپژوهش
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از و آن را روز را بگيرند يا متوقفش كنند  نويهايي جلوخواستند با بهانه

 حضرت رسول ؛ت زيادي در اين باره داريماما رواي. رونق بيندازند، نتوانستند

و نمايندگان ايرانيان را پذيرفتند  در روز نوروز)ع(و حضرت علي) ص(اكرم

بنابراين نوروز در . »هر روزمان نوروز«:  فرمودند وهداياي آنها را ديدند

ييد رهبران ديني، مورد أو شيعي ما هم از آغاز به اعتبار همين تالميجامعه اس

.استقبال مردم قرار گرفت

هايي كه اشاره كرديد اين است كه ما وقتي به ورود استاد يكي از نكته●

وجود بينيم كه در خود عربستان هم رسومي مي،كنيماسالم دقت مي

ودند و اسالم آنها را طرد و ها رسوم بدي نبها، كه بعضيداشته بين عرب

اين آداب و رسوم . استاي آنها را تحول بخشيدهگونهرد نكرده، بلكه به

كنم كه نوروز فكر مي.  جاري شدنداعرابحتي بعدها هم آمدند و بين 

با توجه به اينكه ما از ائمه. نين حالتي داشتچهم كه جشن ايرانيان بود 

 آمده و خوانده شده »نايروز«ه با نام تي داريم درباره نوروز كاهم رواي

هم صحبتي بفرمائيد؟شوم اگر در اين بارهممنون مي. است

ال جنابعالي را دادم و ؤعرض كنم كه من تقريباً به اختصار جواب س�

ييد قرار گرفت حتي در زمان حضرت رسول أعرض كردم كه نوروز مورد ت

ما بايد فكر كنيم كه چرا ؛اما راز تداوم نوروز). ع(و حضرت علي) ص(اكرم

را كه در آن  چه چيزي داشت كه توانست حتي اقوامي،نوروز تداوم پيدا كرد

هر در . وقت از رونق نيفتاددرواقع هيچ.  قرار دهدتأثيروارد شده بودند تحت 

مده بود خودش را  آوجودبهاي هم براساس اوضاع زمانه با تغييراتي كه دوره

جاذبه و . اتش را با ابزار و لوازم زمانه انطباق دادآداب و تشريف. وفق داد

.دانيمگذاري اش را هم كه ما ميتأثير

اينها . ...و بربرها ،ها آمدندمغول.  بعد اقوام بعدي آمدندوگفتيم كه اعراب 
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هايم اشاره البته در ادامه صحبت. همه ناخودآگاه از نوروز استقبال كردند

هزار و چهارصد و چند هجري هستيم دامنه  اآلن كه در سال  كهكردخواهم

نوروز در كشورهاي ديگر چه اندازه است و آداب و رسوم آنها چگونه است 

اما جذابيت و راز تداوم . ور نوروز مورد استقبال آنها قرار گرفته استطو چ

 روز آغاز ،هاي پر كشش ديگرفتانوروز در اين است كه نوروز جدا از ظر

بنابر آنچه از . ت و آشتي استن، روز بركت و محبدن جهاشتحول، روز نو

ها و نمودهاي  جلوه،آيددست ميت اساطيري، ملي، تاريخي و مذهبي بهارواي

شد و هاي خداوندي در نوروز و آداب آن پاس داشته ميطبيعت و نعمت

كردند حكمرانان در رفتارشان با مردم تعديل مي. گرفتمورد احترام قرار مي

كردندها را آزاد ميدادند، زندانيهاي مردم را انجام مياز خواستو بسياري 

اش را در زمان خودمان حتي بقاياي تبلوريافته. دادند به مردم پاداش ميو

 ودهد به مردمعنوان يك وظيفه رسمي، خودش عيدي ميدولت به. بينيممي

. كنند ميبسياري از خطاكاران را در سطوح مختلف عفو. به كارمندان خودش

 اين است كه مردم خودشان را آماده كنند كه سال جديد را با خاطربهاينها 

.شادي برگزار كنند

 توضيح دهيد و اينكه با آنهاي  عيد نوروز و جشنه دربار،استاد●

هاي بسيار دور و پيشين برگزار هايي كه در زمان جشن وگانفروردين

رد؟هايي داها و چه تفاوتشد، چه شباهتمي

نوروز در سير تطور تاريخي خودش، در بسترهاي گوناگون اجتماعي، �

هاي مختلفي به خود گرفته؛ هم در درون مرزهاي تاريخي و ها و شكلرنگ

در گذشته .  فرهنگ ايراني بودندتأثيرهم بيرون مرزهاي تاريخي كه تحت 

استقبال  مثالً پيش از اينكه نوروز شروع شود به ههاي بسيار زيادي بودآئين

ماه به استقبال نوروز هاي دور مردم ايران از ديدر گذشته. رفتند ميآن
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 جشني داشتند به نام )يعني اول زمستان(نود روز مانده به عيد . رفتندمي

پاس آن را رفتند و  كه با آن به استقبال مي»جشن خدا« يا »جشن نود«

 كه سير »سيرخوري«يا »سير خور«يا جشن ديگري داشتند به نام . داشتندمي

ها و مضرات و فساد بدن را از بين خوردند و معتقد بودند كه پليديمي

 هم معروف »خوره روز«نام جشن هاشاره شده كه جشن نود روز ب. بردمي

نخستين روز اين . ناميدندبه روايت گرديزي، مغان، ماه دي را ماه خدا مي. بود

، و اين روز را  ناميدند يعني به نام خدا»زخوره رو«ماه را به نام خدا كردند و 

نود روز هم به اين دليل است كه نود روز تا لفظ و . داشتندسخت مبارك مي

گان، مردم در فروردينتا مرحله آغاز سال و جشن . استهماندباقي نوروز 

باقي كنونتكاني، كه آثارش تابر خانهتكاپوي برگزاري نوروز بودند و عالوه

هر كدام از اينها . شد برگزار مي...سوري وهايي مثل چهارشنبهآئين،هماند

.اين پيام سرمشق زندگي مردم بود. در پشتش پنهان بودنمادي بود و پيامي

يايي سال تحويل و نشستن پاي سفرهؤكم رسيدند به آن لحظات ركم

ترين خدمات نوروز، پاكسازي محيط زيست و از بزرگ.سينهفت

چقدر . كارندچقدر سبزه مي. كارندچقدر درخت مي.  استآني سازسالم

چقدر درون و برون خانه را تميز . كنندمحيط خانه را رفت و روب مي

وجود بياورند، كنند تحولي بههاي دولتي تالش ميحتي سازمان. كنندمي

الگوبرداري از طبيعت كنند، همكاري و دمسازي كنند، براي اينكه طبيعت هم 

كمك كنيم كه جهان به بهار برسد، به زيبايي تا ما هم بيداريم .  استبيدار

اخالق ناپسند را از . هايشان بيرون كنندها را از دلها كينهبرسد و انسان

ترين ايام طور خودجوش از قديممردم همراه نوروز به. خودشان دور كنند

خواندند  زيبا مياي هم شعرهايعده. آور نوروز بودندآمدند و پيامبيرون مي

هاي مخصوص كه از  با لباس وكردند منطبق با زمانهاي ويژه ميو آرايش

هاي قرمز و آبي لباس. عرف عادي جامعه در آن مقطع خاص خارج بود
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خودشان را مضحك . كردند كه مردم را بخندانند آرايش مي،پوشيدندمي

ها يا  تا موقعي كه بچهدكردن صورتشان را سياه ميبا دوده يا زغالو كردند مي

خواندند شعرهاي نوروزي زيبا مي. بينند بخندند و شاد باشندمردم اينها را مي

:مانند

رتو باال كنـارباب خودم سالم عليكمـارباب خودم س

ارباب خودم لطفي به ما كننـارباب خودم منو نگاه ك

:و يا

د نوروزه سالي يه روزه ـعيهحاج فيروزه سالي يه روز

 معروف است و »رشكي و ماسي«ها به حاج فيروز در عراق و آن قسمت

 رشكي و ماسي و :انداينها معموالً دو گونه. هاي نوروزي استشبيه پيك

هاي پوشيدند و به دامنهايي بودند كه لباس قرمز ميناقال، و معموالً چوپان

رفتند و ها ميزنگي به خانه با دايره ودوختنديهاي نوشابه ملباسشان تشتك

.دادندآمدن بهار را ميمژده

دهــي اومــه خواستـي كـاوندهــاوميــاسـي و مــرشك

نـرتو باال كــودم سـارباب خمـالم عليكـودم سـاب خـارب

كمرش رو بسته) ع(مرتضي عليهـدستـل گلـاب خودم مثـارب

ديــخناب خودم چرا نميـاربديـاي قنـودم آقـاب خــارب

خواندند و اي كه در تهران ميهمان ترانهاينها شباهت زيادي دارد به

.بود) ع(معموالً در مدح ائمه معصوم

وش آمدـعلي بزرگوار آمد، خبهار آمد، بهار آمد، خوش آمد 

 بودر خاتم، وصيببر پيغمكه ي بودـن، نامش علــامام اولي

اي اين كاروان شادي را به خانه ديگر از هر خانهبا خواندن اين اشعار 

.كردندمنتقل مي
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 وجود دارد كه ييشود چيزهادر نوروز و مراسم و اعمالي كه انجام مي●

در . انداينها بيشتر نماد و نشانه. كننددر زمان تحويل سال از آن استفاده مي

در فرهنگ عامه توضيح بفرمائيد؟مورد نمادها 

بخش نوروز، لحظه يكي از مراحل بسيار حساس و روحاني و آرامش�

يكي از . كنندتحويل سال است كه مردم از پيش خودشان را آماده مي

سين است و نمادهايي كه هفتزيباترين مظاهر اين آمادگي، چيدن سفره

در گذشته تجمع اشيا و .دكنجنابعالي فرموديد بيشتر اينجا معني پيدا مي

هفت سين از دانستند و اشيا سفرهيمن و متبرك ميموجودات مقدس را خوش

خال « نوروز است كه به نمادينهاي سين از آئينهفتسفره. آن جمله بود

. معروف بود»نوروزي

اين سفره . سين و ايام نوروز نيستهفتگستردن محدود به سفرهسفره

هاي گوناگوني گسترده ها و عنوانمراسم آئيني با نامدر فرهنگ ايران و 

. هاي متعددي داريمبينيم كه سفرهبخصوص ما در مذهب شيعه مي. شودمي

 بسيار طوالني يسين مربوط است اساساً سرگذشتهفتاما آنچه كه به سفره

اي پهن هاي باستاني ايران براي هر جشن يا مراسم مذهبي سفرهدر آئين. دارد

گستردند و اي بلندتر از زمين ميكردند و اين سفره را در جايي يا صفهمي

 چيزهاي .شد كه در سفره چيده بودندمور تقسيم چيزهايي ميأكسي هم م

كرد كه خوراكي تقسيم ميرا گفتند و كسي  مي»ميزَد«خوراكي در سفره را 

ت كه ما امروزه اي اسناميدند و آن همان واژه يعني پاينده سفره مي»ميزدپان«

هاي بسيار نفيس ها و اشيا را در ظرف اين خوراكي.گوييم ميزبانبه آن مي

. كردندها براي پوشش زير اشيا استفاده ميدادند و از بهترين بافتهقرار مي

دانها را به آنجا ها و آتشها و شمعدانيترين قابهمچنين زيباترين و نفيس

.آوردندمي

شد  يكي از كاالهايي كه بين ايران و چين مبادله ميدر روزگار ساسانيان
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جنس اين اشيا از كائولين . ها بود كه بعدها به چيني معروف شدهمين ظرف

.گفتندشد سيني ميهايي كه از فلز ساخته ميدر مقابل به ظرف. بود

!از اصطالح عربي گرفته شده●

كردند و فاده ميها استها براي چيدن خوراكيدر ايام نوروز از همه ظرف�

هفت نماد قدسي يا هفت آنها را با تزئينات خيلي زيبا با هفت چيز به نشانه

از اين رو خال نوروزي، . گذاشتندكردند و سر سفره مي پر مي»امشاسپند«

سين الزاماً همه با اما اشياء موجود در هفت. قاب نام گرفتسين يا هفتهفت

چيزهايي از . ن هم از هفت بيشتر بودشدند و تعدادشاحرف سين شروع نمي

ريختند و هاي خوشبو مي دانه در آنكه( شيريني، شكر، سبزه، آتشدان :قبيل

، كتاب مقدس، كوزه آب، نان، ماهي، سيب، پول، شمعدان، شير، )سوزاندندمي

اي كه اشياء موجود در آن بنابراين سفره. مرغ، انار، گل بيدمشك و نارنجتخم

چنانچه عدد هفت در . سين باشد اصالت خيلي طوالني نداردهفتمحدود به

ها عدد هفت را عدد مقدس نزد ايرانيان يك عدد قدسي بود و خيلي از ملت

.دانستندمي

كه گاو .  ماهي نشانه تالش است،هر كدام از اين نمادها را كه نگاه كنيد

را سمبل قرار آن مقدس است و عكس موجودي مظهر نشاط و قدرت و 

ان در بسياري از آثار بازمانده از اقوام مختلف حتي در داخل اير. دادنديم

اين فلسفه .  گرگ نمادهاي قدرت بودند پلنگ وبينيم كه گوزن، شير،مي

حاال . گيردگرگ براي ما يك نماد قرار ميكه شود مفصلي دارد كه چگونه مي

 تا برقرار كنندخواستند الفتي با آنبراي اينكه يك حيوان موزي بوده، مي

صورت كمااينكه ما اطالع داريم در زمستان اصوالً برخالف . زهرش را بگيرند

خاطربه فقط ،گرفتندهاي زمستاني مي مردم جشنتندي و تيزي و سرديش

هاي مايه ذخيره است براي بهار و تابستان و فصلاينكه زمستان بركت و درون

بعد موقعي كه زمستان تمام . گرفتندرفتند، چله مي به استقبالش مي پس،ديگر
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.داشتندهاي ديگري شد آئينمي

تر از امروز بود؛ از دانند ايران بسيار وسيعطور كه دوستان ميهمان●

ولي امروزه . شرق تا مرزهاي هند و از غرب تا سرزمين مصر ادامه داشت

كه به زبان فارسي سخن ولي اقوامي. تر از قديم استايران ما كوچك

خواستم درباره مي. گويند باز هم در كشورهاي ديگر وجود دارنديم

گستره جغرافيايي نوروز بپرسم كه آيا اين هم در حوزه پژوهشي كار شما 

هاي آنها در نوروز هم براي  اگر اينطور است، درباره رسوم و سنت؟است

ما صحبت كنيد؟

ان تاريخي كنيم بايد يك ايرعرض شود كه ما وقتي از ايران صحبت مي�

محدوده جغرافيايي ايراني كه امروزه داريم، . و اساطيري را مدنظر قراردهيم

خب . اينطور بگويم كه اين مسائل در حوزه فرهنگ ايراني بود. مشخص دارد

هاي مشخصي كه امروزه خودشان كشور مستقلي هستند، مثل سرزمين

،رهاي ديگرافغانستان، پاكستان، كشورهاي آسياي ميانه و بسياري كشو

 جالب است بدانيد در آنجا هم با وجود .دارندميهمچنان نوروز را گرامي

اي كه داشتند، باز هم نوروز را هاي فرهنگي خاص و ويژهمحدوديت

مايه نوروز گفتيم باعث شده بود  چون آن جذابيتي كه ما از درون،داشتندنگه

. بدارندنوروز را گراميكنند و كه آنها خيلي راحت با اين مقوله برخورد

در نوروز، به . شدندنوعي ستايش ميهاي وقت هم بهحتي حكومت

ما . بردند پاداش براي آنها مي وگذاشتندرفتند، احترامشان ميسالمشان مي

هاي برگزاري نوروز در پاكستان و هاي بسيار مفصلي داريم از آئينگزارش

شاره كردم و امروز گستره آن به هندوستان و افغانستان و كشورهايي كه ا

.چين هم رسيده است

به علل گوناگون تاريخي، مردم زيادي از ايران و ايران تاريخي، به اين 
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كشورها مهاجرت و مسافرت كردند و آئين نوروزي را نه تنها خودشان برپا 

ها هر كدام اسم اين آئين.كردند بلكه به ساير مردم آنجا هم انتقال دادند

آئين بسيار زيبايي در آسياي مركزي است به نام جشن ارند؛ مثالًخاصي د

است كه چند هفته پيش از عيد نوروز گل گرداني، رسمي. »گل گرداني«

نشين آسياي ها در روستاهاي مناطق تاجيكهمگام با شكفتن نخستين گل

استاد (پژوهشگران و دوستان عزير ما در تاجيكستان . شودمركزي برگزار مي

 نوشتند و هاييهاي نوروزي مقالهدرباره آئين) ن رحمان و ديگرانروش

دكي با مراسم ما فرق دارد و تقريباً اين مراسم ان.  كردندهاييسخنراني

ها هايي است كه در گذشته ما در ايران داشتيم و شايد بعضي از اين آئينهمان

. ندنككت ميدردست حراين كودكان گل. ه استماندباقي ما و در نزد آنها 

هاي  در مناطق مختلف به نام واين گل، زردرنگ همچون گل نرگس است

در بعضي از مناطق، . شود گل بايچيچك شناخته مي وگل زردك، گل بهمن

پيچيدند و به خانه هاي گل نوروزي را بر چوب بلند ميكودكان دسته

حاال . ا بگيرندبردند تا با خواندن شعر، عيدي خودشان را از آنهروستائيان مي

يا در پاكستان، . هاي خودمانخوانهاي نوروزي و نوروزمقايسه كنيد با پيك

در شهرهاي دره سند كه در . شودآئين نوروز واقعاً با تفصيل زياد برگزار مي

سرنوشت بودند، آشنايي مردم با جشن نوروز اغلب موارد تاريخي با ايران هم

آيد كه در پاكستان غربي  امر چنان برميامري بسيار طبيعي بود و از ظواهر

.اي دراز دارداي بس كهنسال و سابقهريشه

شود و شاعران جشن نوروز حتي در ادبيات هند و اردو هم ديده مي

ه را سالطين سدجشن نوروز و مهرگان و . اندايراني، آن را به اين ديار برده

هاي ديگري مثل جشن.كردندغزنوي كه در الهور حكومت داشتند برگزار مي

 در دربارهاي دهلي و شاهان تيموري با شكوه خاصي برگزار »آب پاشان«
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شد با جشن ديگري پاشان كه جشن تيرگان نيز ناميده ميجشن آب. شدمي

. زيب در دربار دهلي، رواج داشت تا زمان اورنگ»گالب پاشي«نام عيد هب

ز فصل برساد، كه فصل بهار زمان برگزاري اين جشن از ماه تير نخستين روز ا

درباره اين جشن فرخنده، يكي از محققان آنجا به نام .شداست شروع مي

»تركان«اين جشن را به فارسي عيد .  كتابي نوشته است»محمد صالح«

بعدها . گرفتندگويند و ملوك عجم نيز از عهد قديم اين روز را عيد ميمي

خودشان بر رونق اين جشن جانشينان سالطين هندي هر كدام در دوره 

،شدافزودند و در واقع دقيقاً آن چيزهايي را كه در فرهنگ ايراني اجرا ميمي

در پاكستان در ايام نوروز معموالً اين كارها انجام . كردندآنها هم اعمال مي

ها، منع شكار پرندگان، منع صدور تعمير كاروانسراها و بيمارستان: شدمي

نورالدين «. المنفعهكم پادشاه و انجام كارهاي عاممرگ براي كسي بدون ح

كرد و  هم، نوروز را با شكوه و جالل فراوان برگزار مي»اكبر« فرزند »جهانگير

همسرش كه يك . مردم را هم از آوردن پيشكش و هدايا معاف كرده بود

، جشن نوروز را در قصر خودش به »نورجهان«ملكه نام بهخانم ايراني بود 

كرد و دستور داده بود رنگي را كه منجمان با نوروز بسيار برگزار مياهتمام 

.كار ببرندهدانند در تزئين دربار بمناسب مي

دانيم در  ما مي؛ از نوروز در ميان اقوام ايراني صحبت بفرمائيد،استاد●

و نژادي بسيار گسترده كشور ما اقوام مختلفي وجود دارد و تنوع قومي

را در خود پرورانده است و جالب كشورمان قومياست و هر جايي از 

بر  عالوه؛اينكه نوروز در همه اينها مشترك است و رسوم مشتركي دارند

هاي خاصي دارند و رسوم خاصي اينكه اين اقوام براي خودشان ويژگي

طور درباره نوروز در بين اقوام ايراني و همان. كنندبراي نوروز اجرا مي

سيزده روز نوروز بفرمائيد؟ش در اين ايتجلّ
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 اقوام ايراني را از كل ايران -البته به نظر بنده-توانيم در واقع ما نمي�

بريم بيشتر مردمي اقوام ايراني از آن نام ميعنوانآنچه كه به . جدا بدانيم

هستند كه در اين فالت گسترده زندگي كردند، فرهنگ آفريدند و نوروز و 

شان پرورش دادند و اگر غير از اين ر را در آغوشهاي ديگبسياري از سنت

نظر هاي عمده موردبود و زندگي شهري و زندگي پايتخت و زندگي كانون

نوروز هم به طريق اولي در . آمد نميوجودبهنام فرهنگ عامه هبود فرهنگي ب

اما نقطه . شداي برگزار ميگونهبين اين مردم و اقوام مختلف، هر كدام به

 كه وجود دارد اين است كه تمام اين اقوام و نژادهايي كه در مشتركي

 نوروز را طبق سليقه ،كردند ميزندگيسرزمين ايران و تحت عنوان ايراني 

مثالً اگر در . كردندبرگزار ميبا حفظ نمادهاي مشترك عموميو خودشان 

ه د پسته و انجير خشك دار ديگيدادند در شهرپول ميعنوان عيدي بهتهران 

كردند وان بود از مردم پذيرايي ميهرحال با آنچه دستاورد خودشبه. شدمي

صادي كار حيات اقتودر ارتباط با معيشت و زندگي و سازرا هاي ويژه آئين

هاي آذربايجان گروهي عنوان نمونه نوروزخوانبه. كردندخودشان برگزار مي

خوانند، آرزو شعر ميهاي مردم، آواز و آيند در خانههستند كه وقتي مي

تان پربار و محصولتان هاتان جوشان، زمينهايتان فراوان، چشمهكنند كه داممي

. هاي گوسفندانتان پرشير باشدپستان. هاي پر داشته باشيدخيك. فراوان باشد

 نمودهاي زندگي .شداشعار با همان محيط منطبق مييا در مناطق كشاورزي 

هاي ها و جشنهاي شعر را در آئين مضموناي،معنوي و مادي هر منطقه

 وهاهاي ديگر نوروز، نوروزخوانيبنابراين آئين. دادنوروزي تشكيل مي

همان كرد اما هموارهها، در ارتباط با محيط زندگي تغيير پيدا ميخوانيترانه

شدن و به استقبال حركت و همان هيجان و شوري كه در نوروز براي آماده

طوربهآمد در همه جا  و تغييردادن در زندگي مردم به وجود مينوروزرفتن

ها را از خودشان دور پوشيدند، كدورتشد؛ لباس نو ميمشترك انجام مي



       به همين سادگي 198

تي كه روستا يا محيط بسنهر به. دادند ديد و بازديد انجام مي وكردندمي

تر و متر و محترتر، در هم تنيدهها جذابتر بود اين آئيناجتماعي كوچك

.تر بودشيرين

درباره روز آخر توضيح بفرمائيد؟.  چرا سيزده روز انتخاب شده،استاد●

شـد و سـيزده     هاي نـوروزي از اول فـروردين شـروع مـي          شنسلسله ج �

ا در متون كهن ايراني بـه رسـم از خانـه بـه صـحر              . فروردين روز خاصي بود   

رفتن از خانه در روز     اي نشده، اما رسم بيرون    رفتن در روز سيزده نوروز اشاره     

 سنتي در بـين     طوربهها بوده كه    سيزده فروردين از رسوم كهن و ديرين ايراني       

. رسـد ه و قدمت آن به پايه نوروز و تقويم اوستايي مـي           ماندباقي  اقوام ايراني   

خنده و شادي به معناي فروريختن      . شداين جشن با شادي و خنده برگزار مي       

ـ     انديشه آورد اهـريمن و فرزنـدان      هـاي تيـره، ره    انديـشه . ودهاي تيره و پليد ب

. كنـد د، خودش را تخليه ميهاي باوست و انسان در آغاز سال از تمام انديشه      

 پديــدآوردن شــادي در نهــاد مــردم اســت و  هــدف،،هــاي بهــاريدر جــشن

براي تحقـق ايـن هـدف    ... و  حاجي فيروز   ، ميرنوروزي هايي مثل كوسه،  آئين

.است

 نكته خاصي وجود ، استاد اگر درباره نوروز و بهار؛ آخرؤالسعنوان به●

دارد بفرمائيد؟

هاي بسيار را با نوروز جشن بگيريم و اميدوارم كه سال جديد و سال�

ها و ها، تلخيبدي. نياكان خودمان را بدانيم اين يادگار گرامي،قدر نوروز

سته و آذين ببنديم با ها را از وجود خودمان پاك كنيم و وجودمان را آراپليدي

!ها، كار و تالش و حركتشادي
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اـد پوريـفرشي

1348متولد 

ليسانس در رشته فرش معادل فوق:تحصيالت

هنر تهران،  ثبت نه اختراع درباره فرش، تدريس در دانشگاه:هافعاليت

.و بيدگلو كاربردي آران  و جامع علميدانشگاه كاشان، پيام نور كاشان،
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بفرماييد ما به چه چيزي فرش لطفاً  چون تخصص شما فرش است، ●

گوييم؟مي

 گستردني، هر چيز لغوي بهولي از نظر. ارست پرزد اايفرش، دستبافته�

هاي ها و زبانولي خوب خيلي از كلمات است كه از فرهنگ. گويندفرش مي

 را پيدا كرده و اآلن مختلف به فرهنگ ايراني راه يافته و معناي خاص خودش

يعني گليم را جدا، . شناسندهمان چيزي كه مصطلح است ميفرش را به

شناسند اي ميشناسند و فرش را به عنوان تافتهجاجيم را جدا، گبه را جدا مي

 بيايد و در وجودبهشود كه ضخامتي در آن پود و گره باعث ميوكه تار

.جهت سوم، پرزها به آن اضافه شود

گردد؟برميچه زماني بقه فرشبافي در ايران به سا●

پشم و ابريـشم    (اي كه دارد     ماهيت مواد اوليه   خاطربه اوالً فرش    متأسفانه�

شـود، و دوم   هـا نـابود مـي      در مجاورت بـاكتري     سريعاً )جزء مواد آلي هستند   

اي چون فرش چيزي نيست كه الي كتاب يا روي          اينكه از نظر ماهيت استفاده    

،شـود  معمـوالً زيـر پـا اسـتفاده مـي           و توي صندوقچه گذاشته شود   طاقچه يا   

. عنـوان يـك هنـر اصـيل ايرانـي بايـد خـودي نـشان بدهـد                 بـه همين دليل   به

 كه در خصوص فرش ايراني موجود است، مربوط به فرش      يترين فرش قديمي

ه و مربـوط بـه   مانـد بـاقي  پازيريك است كه به علت يخبنـدان دره پازيريـك           

نقوشي كـه در  .  متر دارد2×2ابعادي نزديك اين فرش  . ش است  سال پي  2500

بـه  . جمـشيد اين فرش استفاده شده دقيقاً هماهنگي دارد با نقوش بناي تخـت           

.دهندهنر ايران نسبت ميها آن را بهدليل همين نقوش و نوع گره و بافته

دره پازيريك كجاست؟●

.غرب مغولستان�
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چطور فرش ايراني آنجا بوده؟●

 حدود شصت سال پيش كشف كرد و »رودنكو«ش را پروفسور اين فر�

 كه شده با هايي كارشناسيطبق. شوداژ نگهداري ميتاآلن هم در موزه آرمي

ها، نقوش و هماهنگي اين نقوش با نقوش بناهاي ايراني، توجه به طرح

.اند كه اين فرش ايراني استتشخيص داده

 دارند؟ملل ديگر هم به اندازه ما سابقه فرشبافي●

اما اينكه تا حاال ! مدعي هستندالبته . شودبستگي دارد به آنچه كه پيدا مي�

.اندارائه نداده! اثري پيش از فرش پازيريك ارائه داده باشند، نه

ه؟ماندباقي از فرش ايراني بعد از پازيريك چه آثاري ●

ولي به . هايي كه در دست است فرش بهارستان را داريمدر كتاب�

امع، تصوير و طرحي از آن در دست نيست و بعد از آن نمونه صورت ج

.گردد به دوره صفويه و قاجارهايمان برميفرش

 دارد؟ايفرش ايران در دوره صفويه چه ويژگي●

هنر ايراني  توجه دربار و شاهان صفوي بهخاطربهدر دوره صفويه �

گر كار يعني اآلن ا. بخصوص فرش، فرش ايران به رشد و شكوفايي رسيد

گوييم توانستيم كپي كنيم از كار قبلي خودمان و اين خوبي انجام بدهيم، مي

كشيم تا بتوانيم از كار  چرا كه ما خيلي زحمت مي،به نظر من ضعف است

گذشتگان براي ما آثار . برداري كنيمهاي خودمان به صورت ناقص كپيقديمي

ي آيندگان كار هنري ولي آيا ما هم برا. اندهنري زيادي به جا گذاشته

 من خيلي متأسفانه! گذاريم كه آنها نيز به ما ببالند؟ارزشمندي به يادگار مي

.بينمكمرنگ مي

هايش نود و نه درصد، فرش ايران در دوره صفويه و قبل از قاجار رنگ�

هايشان نويسان در كتابهايي كه تمام تاريخهاي گياهي بود و رنگرنگ



203وگو با فرشيد پوريا      گفت

ها، مرغوب و مواد اوليه فرش. اي است، زيبا و پختهاي خوبهاند رنگنوشته

ها حال و هوايي خاص باعث شد كه اين فرش امر در دسترس بود و همين

به آنها بيند خود به خود هاي آن زمان را ميداشته باشند و هر كس فرش

هاي صفويه زده شده، بيشتر هايي كه در فرشطرح. شودمند ميهعالق

اينها . شدندبرداري توليد نمي ديگر با سيستم كپي ودندروستايي و ساده بو

ههر چ. باعث شده كه نقوش، خودشان را متفاوت و زيباتر نشان بدهند

.تر باشند كار هنري زيباتر استاصيلنقوش 

هاي ما اغلب مستطيل هستند و مربع نيستند؟چرا فرش●

هاي ايرانيان اتاق. شودها بافته ميفرش دستبافي است كه اكثراً براي اتاق�

گويند مستطيل طاليي به اينها مي4×6 يا 3×2،4×3مثالً . بيشتر مستطيل است

ولي اگر شما فرهنگ ژاپن را نگاه كنيد . ابعاد خيلي زيبا و هنرمندانه ايرانيدر

 وسعت كم اكثراً مربع شكل است و در خاطربههاي آنها بينيد اتاقمي

شكل و هاي صادرشده مربعديديم كه فرشصادرات فرش ايران به ژاپن ما 

اي كاربردي است و بعد جنبه تزئيني بودند و دوم اينكه فرش وسيلهابريشمي

.پيدا كرده است

هاينها چ. در بافت فرش، اصطالحاتي داريم مثل تار، پود و گره●

هستند؟

اجزاي فرش . ترين قسمت فرش هستند اساسي،هاي فرشتارها يا ريشه�

اينها به صورت عمودي از . گيرندها قرار ميرها يا اصطالحاً ريشهروي اين تا

در گذشته از . ندامعموالً هم از جنس پنبه. شوندپايين به باال ابتدا كشيده مي

شد كه مقاومت هاي ظريف از ابريشم استفاده ميپشم يا ابريشم، و براي فرش

 افقي حركت پود در جهت عكس تار يعني در جهت. بيشتري داشته باشند

به غير از بافت .  كمتر از تار است وكند و معموالً كشش تار را نداردمي
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اي با سطح موازي حركت صورت چلهههاي ما بكرباسي، معموالً بافت

ولي در گذشته براساس تحقيقاتي كه انجام شده به صورت ديگري . كندمي

ها در ينيم كه گرهب مي،ها را دربياوريمهاي فرشيعني اگر گره. بوده است

گره در حقيقت آن گرهي كه ما . نشيندالي اين پودها و بر روي تارها ميالبه

بسته به مقدار تابيدن، حاال .  تابيدن خانه به دور چله است؛كنيم نيستفكر مي

. اگر دو دور باشد گره آذري و اگر يك دور و نيم باشد گره فارسي است

 به (U)به حالت گره يو و  منطقه كرمان دركه حتي نيم دورش را هم داريم 

ولي . كنداينها نقش را در فرش ايجاد مي. شودروش كومانشيني استفاده مي

 هستند كه نقش را ايجاد ي رنگيو پودهادرباره گليم و جاجيم، اين تار

هم  كه از دوره صفويه»صوف بافت«هاي خاص به نام  ديگر بافت.كنندمي

 اينها در پود فرش از فلزات گرانبها مثل طال و نقره ؛هايي را داريمنمونه

اي و پرتأللو را فراهم كردند و زمينه يك دست زرد و نقرهاستفاده مي

. شدخورد و پرز داشت، برجسته ميهايي كه گره ميآن قسمت. كردندمي

پودها در گذشته عموماً از جنس پشم بودند ولي اآلن از پنبه يا حتي ابريشم 

. شودفاده مينيز است

 عايق بهتري زيرابافند، هاي تمام پشم را، بيشتر عشاير و ايالت ميفرش�

و هاي شهري باف، عموماً از تاردر فرش.در برابر رطوبت و سرماست

براي اينكه، اينها تكنيكي و راحت . كننداستفاده مياي يا ابريشميپودهاي پنبه

از . اندسختزمخت و خيلي يهاي پشماند و فرشحال ريزبافتو درعين

تر مورد استفاده قرار هاي ابريشم و پنبه خيلي راحتطرف ديگر چله

.گيرندمي

كنند؟ها را چطور تعيين ميتعداد گره●

.  است»شماررج«يكي از واحدهايي كه در قديم در بحث گره بوده �

104تزرع در مناطق فارسي باف.  بوده است»زرع«گيري در قديم واحد اندازه
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زرع را كه چهار قسمت . متر است سانتي112متر و در مناطق آذري سانتي

گويند كه در مناطق فارسي هر قسمت آن يك چارك ميبهكنند ميتقسيم 

اگر چارك .  استمتر سانتي28شود و در مناطق آذري متر مي سانتي26بافت 

يك . گويند مييك گره زرعيبه آن ندرا مجدداً به چهار قسمت تقسيم كن

7متر و در مناطق آذري  سانتي5/6گره زرعي در مناطق فارسي بافت 

. گويندبافت تعداد گره يا تعداد رج را در فرش، رجشمار مي.متر استسانتي

هايي كه در اين واحد گره زرعي در عرض و طول بافته اصوالً تعداد گره

خيلي مواقع . هم برابر باشد بايد با -هاها و تعداد گرهيعني تعداد رج-شودمي

يعني در يك . نقص فرش مربوط به اين است كه رجشمارها درست نيست

متر سانتي5/6 گره يا رج در 40 است؛ يعني 40قسمت از فرش رجشمار آن 

.متر داريم سانتي5/6 گره در 35 و در يك قسمت ديگر است

در هر نوع فرش، استاندارد خاصي هم وجود دارد؟●

م براي فرش استاندارد به آن شكلي كه براي كاالهاي صنعتي توانينمي�

.  چون فرش زاييده ذهن خالق بافنده روستايي است؛وجود دارد تعريف كنيم

ببينيد . شودذهن خالق اگر دچار محدوديت شود، دچار مشكالت متعدد مي

توانيم براي كار فرش محدوديت قائل شويم، مثالً بگوييم از ما تا حدي مي

يا پنبه يا جنس نامرغوب استفاده نشود، ولي اينكه دقيقاً از چه چيزي پشم 

كند و اگر ديد سنتي و ابتدايي بافته شود اين را بازار و مسائل ديگر تعيين مي

به قضيه داشته باشيم بايد بگوييم اين بافنده است كه بايد كارش را انجام 

 دستان خودش فرش را  بافنده با ذهنيت و حركتهن كيبينيم همما مي. بدهد

هر چند اين فرش شانه دارد، باالزدگي . بافد خيلي ارزشمند و عالي استمي

خاطربهخاطر؟ چه به . هاي ديگري نيز دارد ولي باارزش استو عيب

 فكر و عقايد ارزشمندي كه در خاطربهآميزي آن،  رنگخاطربهطرحش، 

.استهنگام بافتن فرش همراه بافنده بوده
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اهميتي است ولي آن چيزي كه گويم بحث معايب فرش چيز كمن نميم

آميزي است و بعد از آن استانداردبودن ابعاد خيلي مهم است طرح و رنگ

.فرش

خواهد فرش بودن اين است كه فرشباف ميهاي دستبافتيكي از ويژگي

ر  مت3 در متري سانت2 متر و 2بينيد كه ابعاد فرشبعد از بافت مي ببافد، 2×3

 داشته باشيم و ارنظمي بايد در فرش دستبافت اين بي. شدهمتر سانتي10و 

شود محاسبه ولي فرش ماشيني را مي. ايراد نگيردنظميكسي هم از اين بي

.كرد و دقيق توليد كرد

طراحان فرش چه نقشي در بافت فرش دارند و از چه منابعي الهام ●

گيرند؟مي

 يكي اين است كه : داريم فرشحيدر بحث طراطراحي ما دو شكل �

 خيلي از .كندطراحي ميا صورت ذهني رآن خود بافنده در حين بافت فرش 

وجود آورده و اي طرحي را بههاي ما به صورت ذهني بوده، بافندهطرح

 مثل نقش ،استاند و آن طرح فراگير شدهديگران از آن الهام گرفته

اي هم اين نقوش را با هم عده. لگو شدها االسلطان يا گل ميناخاني كه بعدظل

اين فضاهايي است كه . كنندهاي جديدي را ايجاد ميكنند و طرحتركيب مي

هاي ما ذهني است و اين به يك سري طراحي. فرش داريمدر طراحي درما 

بخواهيم فرض كنيد كه . اين معني نيست كه قبالً آن طرح وجود نداشته

كاررفته در خطاطي، از حروف ه حروف بمسلماً كلمات و. خطاطي كنيم

؛ حتي اگر كلمات رويمفارسي خواهد بود و به طرف حروف يوناني نمي

خواهد كار بينيم يك بافنده وقتي ميپس ما مي. معني به كار برده باشيمبي

اي براي خودش دارد، يعني سابقه فرهنگي و زمينهاي انجام بدهد پيشتازه

كه با خشونت و جنگ در مثالً اقوامي. رده استآن در ذهنش خطور كقومي
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هاي تند مثل هايشان از خطوط تيره و شكسته و رنگاند در نقشارتباط بوده

تأثيرپس اينها فرهنگ است و فرش هم فرهنگ است و . كنندقرمز استفاده مي

فضاي ديگر . هاي بافت فرش، اين يك فضاي كاري استدر ايده. گيردمي

هاي جديد فرش شود و از آن در بافتههاي ديگر كپي ميفتهاين است كه با

مثالً در بعضي مناطق و روستاها كه البته اآلن خيلي كم است . شوداستفاده مي

ها هر از اين تكه فرش. كنندهاي فرش به عنوان نقشه استفاده مياز تكه

 در ها رافرشگذارد جلويش و آن تكهآن را مي.  داردعدداي چند بافنده

البته فضاي سوم . كندكند و فرش را پر مي تكرار مي3×4 يا 2×3هاي فرش

زدند، اما طراحان ها بود كه خودشان طرح ميتا اينجا بحث بافنده. هم هست

كنند هاي خودشان تركيب ميها را با خالقيتها و المانآيند و آن تكههم مي

.دهندو طرح نويي را در طراحي فرش ارائه مي

ر فرش يا صنعت فرش؟ آيا فرش هنر است يا صنعت؟هن●

 يكي از مشكالت روز اين است كه ما بايد تكليف خودمان را متأسفانه�

يعني هر دو جنبه . اي است از هنر و صنعتمسلماً فرش ايراني آميزه. بدانيم

ال ببرند ؤها براي اينكه كار هنري را زير سولي بعضي. را در خودش دارد

خواهند جنبه صنعتي را زير كنند و آنهايي كه مي مطرح ميجنبه صنعتي را

.كنندهنري را مطرح ميال ببرند جنبهؤس

اين صنعت، دستي است و . زايي استترين بحث اشتغالدر فرش، مهم

شود و اوقات فراغت بافندگان روستايي ما را دستي محسوب ميجزو صنايع

در . شود فرش، به درآمد تبديل ميكند و پر كردن اوقات فراغت آنها باپر مي

 يك روستايي باالجبار براي ،فصلي كه كشاورزي تعطيل است و كاري نيست

كند و وقتي با درآمدهاي كاذب شهري آشنا كسب درآمد به شهر عزيمت مي

.شود ديگر حاضر نيست برگردد به روستامي

تبديل هاي فرش اين است كه اوقات فراغت روستاييان را يكي از ويژگي
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يكي از مشكالت كشورهاي ديگر اين است كه چطور . كند به درآمد سرانهمي

شود اوقات فراغت روستائيان را پر كنند تا به شهر نيايند و تازه براي اين مي

اما در ايران ما اين مزيت را داريم تا اوقات فراغت را . كنندهم ميكار هزينه

.اي هم نداشته باشيمينه و هز پر كنيم همراه با درآمد؛پر كنيم

زايي است هايي كه جنبه صنعتي فرش دارد درصد اشتغاليكي از ويژگي

فرش از جنبه صنعتي اين . كه حدود دو ميليون نفر را تحت پوشش دارد

اين صنعت و هنر . تواند مورد توجه باشدمزيت را هم دارد كه به راحتي مي

ير كرد، در صورتي كه براي هر توان در روستاها با كمترين هزينه دارا مي

صنعت ديگري بايد كلي هزينه كرد و آن وقت بايد منتظر ماند و ديد كه آيا 

از . ولي فرش اينگونه نيست! افتد يا نهآن صنعت در آن روستا جا مي

توانالبته نمي. هاي صنعتي فرش، توانايي آن در ارزش افزوده باالستويژگي

باشد، ولي  مطلق ارزش افزوده باال داشتهورطبهگفت كه فرش براي بافنده 

.دارد

 دانش كافي داشته باشد و بتوان به او اطالعات ،به نظر شما اگر بافنده●

كافي داد بهتر نيست؟

اي علم هر بافندهتوانيم به يكي اينكه ما نمي:دو مشكل وجود دارداينجا �

ط به فرش است آن چيزهايي را هم كه مربودوم اينكه  واقتصاد ياد بدهيم

.توان به بافنده ياد دادنمي

دانيد؟شما كار فرش را چقدر خالقانه مي. هنر، يك كار خالقانه است●

ما وقتي توانستيم كار ارزشمندي انجام بدهيم كه كار صنعتي فرش را �

هاي صنعتي بر اينكه جنبهبياييم عالوه.  به رسميت شناختيملحاظ كرديم و

هاي هنري ان را با بازار فرش تطبيق بدهيم و جنبهفرش را لحاظ كنيم خودم

شما راحت . هاي اصالتي خودمان را در قالب فرش صادر كنيمو جنبه
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توانيد فرش توليد كنيد كه آن اروپايي فكر كند كه اين فرش دكوراسيون مي

ها و چينش ها، رنگ موتيف،ني اگر فرش را تجزيه كنيديع. روز اروپاست

يعني اگر . م بايد آن حال و هواي ايراني را داشته باشندها در كنار هرنگ

يك ايراني و حال و هواي ايراني پشت اين فرش كه بداند ، كسي نگاه كرد

مان را صادر كرديم نياز حال كه ما فرهنگدرعين. بوده نه مثالً يك چيني

و نه اينكه بياييم . هم ماهدفش رسيدههم او به. اروپايي را هم برطرف كرديم

هم نياز او توانيم كاري بكنيم كه ولي مي،نقش يك دالر را روي فرش ببافيم

كار ارزشمند، كاري است كه . برطرف شود و هم ما از اصالتمان دور نمانيم

. دهد خلق اثر است نه تركيبكاري كه يك هنرمند انجام مي. ماندگار باشد

علم سروكار دارد اي است كه يك دانشمند يا كسي كه با تركيب كار ساده

تواند انجام بدهد، ولي هنرمند بايد كار خالقانه انجام بدهد تا مانا باشد، مي

.مثل شعر حافظ

وضعيت فرش ايران در بازارهاي جهاني چگونه است؟ با توجه به ●

اينكه در حال حاضر از طرح و نقش فرش ايران در پاكستان و افغانستان 

.رسدقيمت به فروش ميترين شود و با نازلو چين كپي مي

اي يك بازاري حرفه. افراد متفاوت با سطوح متفاوت در بازار هستند�

اي فرش، يعني اگر قرار باشد يك تاجر حرفه. ترسدوقت از رقيب نميهيچ

رود در وسط بازار به قيمت چند برابر فرش خود را به نمايش بگذارد، مي

قدر به طرح و نقش و فرش آندهد و خرد و فرشش را ارائه مييك مغازه مي

.خودش اطمينان دارد كه بتواند با رقيب رقابت كند

چرا؟ چون باعث . وجود رقيب در بازار فرش عيب نيست و حسن است

فرض كنيد . شود كه خودمان را تكان بدهيم و كارهاي بهتري ارائه بدهيممي

ر خواهيم افتاد آيا اصالً به اين فك. در بازار دنيا فقط فرش ايران باشد و بس
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 دوم اينكه اگر فرش درجه دو نباشد ما ؟نگري كنيمكه براي فرشمان آينده

كااليي با  وقتي ؟يك خودمان تبليغ كنيمتوانيم روي فرش درجه چطوري مي

تر در كنار فرش ما باشد اصالً نيازي نيست قيمت فرشمان را باال كيفيت پايين

هاي خود را يغات جهاني قيمت بافتهوقتي فرش چين آمد، در سايه تبل. ببريم

بتوانيم فرش ايراني را در جايگاه حداقل اين وظيفه ماست كه . باال برد

.خودش حفظ كنيم، حتي اگر ارتقا هم ندهيم

در صنعت فرش، بايد كار، دست متخصصان فرش باشد؛ يعني دست 

ولي كسي كه از بيرون . اند يا تخصص دارندكساني كه با فرش بزرگ شده

.گذار باشدتأثيرتواند در صنعت فرش دستي بر آتش دارد مسلماً نمي

ها را هزينههاي فرشبافي است كه وجود كارگاه،صحبتي كه اخيراً شد

در . هاي خوب براي صنعت فرشبافي استحلآورد و يكي از راهپايين مي

هاي عمو اوغلي و حبيبيان، فرش. هاي خوب ما كارگاهي بودندقديم فرش

ها، مخصوصاً با توجه به شرايط مساعد كارگاه. هاي كارگاهي ما بودندشفر

ها جذب توان تعداد زيادي بافنده را براي بافت فرش در كارگاهامروزه مي

ها، ما افراد تحصيلكرده زياد در حال حاضر با ورود فرش به دانشگاه. كرد

علم و اقتصاد روز دنيا اند و با فراد كه در اين زمينه تحصيل كردهداريم و اين ا

.توانند فرش ايراني را ارتقا بدهندآشنا هستند مي

عنوان تابلو و تزئين مورد استفاده قرار گرفت و از از چه موقع فرش به●

جنبه كاربردي جدا شد؟

رسيم به فرش بهارستان در اگر از نظر كتابي برگرديم به گذشته، مي�

در آن به كار رفته زيادي رآالت بارگاه خسروپرويز كه چون جواهرات و زيو

هدر مبحث فرش بحثي داريم دربار. ر روي آن قدم زدبشد  نمي،بود

ها به صورت هاي قديم كاخاي كه در مدخل ورودي اتاقهاي پردهفرش
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جاي در ورودي قرار به بافت بود و شد و ظريفپشت و رو بافت آويزان مي

بر آن از  عالوه.داريماي از آن نمونهگرفت كه در آستان قدس رضوي هم مي

نشينان داريم هايي در ميان عشاير و ايالت و كوچهاي فرش، نمونهاين بافته

هايي هم فرش. كنندكه بر سردر چادرهايشان به صورت عمودي آويزان مي

ها معتقدند اين متعلق به آنهاست، البته اروپايي. داريم كه كاربرد تزئيني دارند

.كردندها از خيلي قديم از آن استفاده مييرانيدر صورتي كه ا

اين اختراعات چه .  اختراع به ثبت رسانديدهنُشما تا به حال ●

است؟بوده

چون يكي از . يكي از اينها دستگاه جداسازي رنگينه از گياهان است�

هاي گياهي است كه ارزش فرش ما را در مشكالت رنگرزي سنتي ما، رنگ

بودن صنعتي و طوالنيغيرخاطربهمتأسفانهاست و اين جايگاه قرار داده

آنها هاي شيميايي جايگزين اند و رنگرنگرزي گياهي، كنار گذاشته شده

تواند رنگينه را از گياهان جدا كند و من دستگاهي ساختم كه مي. اندشده

يعني زمان . دنمايهمان سهولت رنگرزي با مواد شيميايي را در كار ايجاد 

هاي گياهي را حال كيفيت همان رنگكند و درعين خيلي كوتاه ميرنگرزي را

. دارد

شود رويش يك  متر ارتفاع دارد ولي مي5/1اختراع بعدي، داري است كه 

 متر دار 9 متري 18كه در آذربايجان براي فرش  متري بافت، درحالي18فرش 

ا دست از طرف ديگر در مناطقي مثل اصفهان، گره فارسي را ب.الزم است

 سرعت كار پايين ،زنند كه اگر با قالب بخواهيم گره فارسي را بزنيممي

ام كه بدون اينكه تغييري در جهت ورود آيد و من قالبي را طراحي كردهمي

.خامه و فرم گره ايجاد كند، زده شود

كار . كندتر ميها را راحت كردن چلهروكار بعدي كوجي است كه زير و 
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هاي بافت مناطق مختلف ايران اسي است؛ تركيبي از اصالتبعدي مكانيزم كرب

دارد و ميرا از نظر مكانيزم بافت، اصيل نگهكه فرش ترو توليد تركيب بهينه

شود بيست درصد در مصرف مواد اوليه و بيست درصد در زمان باعث مي

.جويي شود و استحكام بااليي هم داردتوليد صرفه

هاي مناطق دار است، چون فرشاختراع بعدي طراحي يك زير

خورند به زيردار، و اگر دار، كشي با ميخ دوخت مياز پايينبافت بعدفارسي

در . شود فرش سوراخ شودكنند كه اين باعث ميفلزي باشد آن را سوراخ مي

ماند و اين به شود اين رد ميخ ها روي فرش ميكشي ميهر دفعه كه پايين

ام كه فرش به من زيرداري طراحي كرده. رساندساختار فرش آسيب مي

تواند به سمت باال برود ولي به كند و نميچرخد و گير مي ميآنراحتي دور 

.شودسمت پايين زيركشي مي

يك اختراع ديگر هم مربوط به منطقه كرمان است كه اهرم دارهاي آنها را 

.ايمدنده ساده و سبك قرار دادهايم و جاي آن يك چرخحذف كرده



��� �� 	�


دارياحمد تميم

، تهران1325متولد

هاي دكتراي زبان و ادبيات فارسي، مسلط به زبان: هاتحصيالت و فعاليت

.عربي و انگليسي
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ت توجه كند؟شود كه انسان به ادب و ادبيا چه چيزي باعث مي●

وقتـي  . بـه نـام هنـر بررسـي كنـيم     بايد ادبيات را در مقوله بسيار مهمـي      �

 تمـام   اگر بـه  يعني  . شود در مقابل علم و فلسفه مطرح مي       گوييم هنر، طبعاً  مي

هنـر و علـم در كنـار هـم           دو مسئله  ،كنيدهاي بزرگ دنيا توجه     المعارف�ريدا

! اي داشـته باشـند، نـه    و با هم كينـه  هم باشندنه اينكه اين دو ضد  . قرار دارند 

.اي هستند كه انسان به آنها نياز دارداينها دو مقوله جداگانه

 بتواند زندگي مقتدر و تاسازد دانش، انسان را در برابر طبيعت توانا مي

. اش استفاده بكندمسلطي داشته باشد و از قواي طبيعت به نفع خود و زندگي

در هنرها به ويژه در ادبيات، انسان . برد علم نيستهنر اين كاراما در مقوله

انسان در ساعتي . داشته باشدتواند در تمام ساعات روز مطالعات علمينمي

. نياز دارد كه به پرورش فكر و احساسات خودش بپردازد

چرا آقاي دكتر؟●

چون انسان در زندگي اجتماعي، در روابط خانوادگي، شهري، كشوري و           �

اي داشته باشد كه بتوانـد      لمللي و رابطه خودش با هستي بايد برنامه       انهايتاً بين 

به . اين برنامه را تنظيم بكند كه با ديگران و خودش چگونه ارتباط داشته باشد     

 تنها به علم و صنعت نياز ندارد، چون شما ايـن نيـاز را               اين دليل، انسان طبعاً   

.  كه نياز به زندگي دارند   م ه بينيدها، پرندگان و خيلي از حيوانات مي      در موش 

ولي انسان موش نيست و حيواني نيست كه فقط بخواهد در طبيعـت زنـدگي             

انـسان احتيـاج بـه روابـط اجتمـاعي، ذوق،        . كند و بقاي خودش را حفظ كند      

دارويـن  .يعني اصالً طبيعت انسان اينطور اسـت      . آفرينش و خالقيت هم دارد    

مثالً سوسـمارها   . كنندي را درك مي   معتقد بود كه بعضي از حيوانات هم زيباي       

ها شايد هر كدامشان بـه زيبـايي توجـه    با آن شكل زيبايي كه دارند و يا ماهي        
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كنند اما توجهي كه انسان به مـسائل احـساسي دارد در بـين حيوانـات كمتـر                  

.يا شايد حداقل ما سراغ نداريم. است

ن شايد جدال با طبيعت آنقدر خشن، دشوار و تلخ است كه انسا●

 خشونت را تلطيف بكند؟ به نحوي اينخواسته با هنر 

. فرماييديكي از عوامل همين است كه شما مي. دقيقاً همينطور است�

اش را به تفريح و يعني انسان براي آنكه ساعت يا ساعاتي از زندگي روزمره

كه به آن تفريح و (اند ر بگذ-دبانهؤهاي م البته شوخي-استراحت و به شوخي

 نياز دارد كه از زيبايي لذت ببرد، قواي فكري خود را )گوييم مييا تنوع

چون انسان بدون احساسات . ترميم و احساسات خود را تشديد كند

؛تواند با ديگران زندگي كند و احساس هم احتياج به پرورش داردنمي

.احساس به مادر، پدر، همسر، دوستان، همشهريان و نهايتاً نسبت به نوع بشر

اند و الملليمثالً كساني هستند كه قاچاقچي بين. حساسيت داريمهمه 

وقت  مسلماً اينها هيچ.پردازندكشي و خيانت ميبيشتر عمرشان را به آدم

شود كه جنايت به هنر و ادبيات در جامعه باعث ميتوسعه.پردازندهنر نميبه

مان نسبت از ههنر زياد شود بهشدت تنزل پيدا كند، يعني هرچه عشق به

مثالً شما داستان . شودها و فقدان احساسات و عواطف كاسته ميخشونت

گو و يا سخنگو، زن يك بينيد كه اين طوطي قصه مي،خوانيدرا مينامه طوطي

دارد و وقت در خانه نبوده، از هرگونه انحرافي باز ميهيچبازرگان را كه

يعني اين كه .  سفر بازگرددگويد تا بازرگان ازهاي زيبا ميآنقدر قصه

شود كه بخش عمده و بيشتري از وقت اشتغاالت هنري و ادبي باعث مي

همين ميزان از شهوات حيواني به. جوانان مملكت صرف كارهاي هنري شود

توانند از طريق هنر و ها ميشود و انسانآميز كاسته ميو از روابط خشونت

به عبارت ديگر هنر . ي با هم ايجاد بكنندادبيات روابط بسيار صميمانه و زيباي



217داري       وگو با احمد تميمگفت

اي كه شود كه روح انسان تلطيف شود و پله پله به فرشتهو ادبيات باعث مي

.دگرداز آن دور شده، نزديك 

خواهيم اين بحث را هنر در ادبيات، بحث خيلي كلي است حاال ما مي●

اهي  بعدي ما اين است كه ادبيات در كشور ما چه جايگسؤال. جزئي كنيم

دهد؟داشته؟ و چرا قوم ايراني به ادبيات اين همه توجه نشان مي

مثالً در . شدادبيات در بين خيلي از كشورهاي بزرگ دنيا حمايت مي�

سابقه تاريخي يونان باستان، هند باستان، روم باستان و همه كشورهايي كه 

منتهي . ختندپرداهنر و ادبيات ميهمه به مقوله. توجه بودطوالني داشتند مورد

شرايط محيطي و جغرافيايي، آب و هوا و حتي نوع غذا و خيلي چيزها در 

يكي از . ادبيات بسيار اهميت داشتنيز در ايران .ثر استؤادبيات و فرهنگ م

شد يعني سختي اين زندگي باعث مي. بودن اين سرزمين استداليلش كويري

 براي همين به .ايجاد كنيمتحملي براي خودمان كه گريزي بزنيم و محيط قابل

.ادبيات و هنر توجه كرديم

شود كه ما به ادبيات توجه كنيم؟يعني اين جغرافيا باعث مي●

شد كه انسان يكي از داليلش اين بود، يعني سختي زندگي باعث مي�

ها و مشقات، جايگزيني العمل نشان بدهد و بتواند در مقابل سختيعكس

از اين جهت . ا با آرامش بيشتري بگذراندبراي خود درست كند تا وقتش ر

برند و امنيت ها پناه ميمردم به خانقاهوقتيبينيد كهها ميمثالً در حمله مغول

»خانقاه«گويند ها ميبعضي. دهندكنند، مشايخ آرامشي به مردم ميپيدا مي

ند و از ختاندا است؛ يعني جايي كه مردم در آنجا سفره مي»خوانگاه«همان 

ها كه در در واقع يك سرپناهي، مثل اين پناهگاه. كردنددم پذيرايي ميمر

.شودالمللي درست ميهاي بينجنگل

 عرفان يك نوع آرامش و امنيت شود گفت ادبيات، تصوف ودر واقع مي
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از جهت روحي .  اجتماعي استحاال اين از جهت. كردندميبراي مردم ايجاد 

.ي استاو اوضاع فردي كه بحث جداگانه

هايي دارد؟نگاه ايراني به ادبيات با نگاه ديگر ملل چه تفاوت●

مثالً در ادبيات يوناني به علت حضور خدايان . هاي بسياري داردفاوتت�

در كشورهاي آسيايي، در . بينيد ادبيات گوناگوني مي،متعدد و گوناگون

،اندند نگاهشپرست نبوويژه در ايران به علت اينكه ايرانيان بتخاورميانه به

پرستي حاكم هايي بتالبته در قبل از تاريخ، در دوره. به ادبيات متفاوت بود

.بوده است

!يعني قبل از ورود اقوام آريايي●

ها،  در اين سرزمينطبعاً. كردندبودند كه اينجا زندگي مياقوامي! بله�

ار هاي وسيعي بوده كه محل زندگي احشام و چهارپايان بوده و در كندشت

 سال پيش تا به 3000 تا 2700ولي از حدود مثالً . اينها زندگي جريان داشته

پرستي نداشتند و پيوسته به خداي واحد ن سابقه بتوقت ايرانياحال، هيچ

از اين جهت پيوسته در ايران . گذار بودهتأثيرمعتقد بودند و اعتقادات معموالً 

 و عرفان، اخالق و علم كالم ييم كه با تصوفروروبهبا نوعي هنر و ادبيات 

.م استأتو

ديوان مثالً فرض كنيد . درتوان به ادبيات ايران توجه كاز ابعاد مختلف مي

بينيد كه اين مرد بزرگ تمام علوم دوران خود را  مي،كنيد را مطالعه ميخاقاني

شايد . به نوعي به صورت زيبا و هنري در شعر خودش مطرح كرده است

. المعارف دانش قديم است�ريان خاقاني، نوعي دابشود گفت كه ديو

حال، مصرف هنري خوبي هم داشت براي كساني كه اهل شعر و ذوق درعين

.و ادب و هنر بودند

در سرزمين ايران، ادبيات حتي بيشتر از هنرهاي ديگر توسعه پيدا 
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هزينه كمي تهيه و توليد آثار ادبي به، چون به علت سختي معيشت،استكرده

 همين كافي بود  واي قلم و كاغذي داشتمثالً شاعر و يا نويسنده. نياز داشت

هنرهاي ديگر مثل نقاشي به ابزار و كهدرحالي.كه بنشيند و چيزي توليد بكند

 ادبيات نسبتاً  توليدها و مشكالتي داشت، اماوسايل نياز داشت و محدوديت

. نياز داشتبه ابزار كميلكه فقط بارزش بود، نه ارزان بود؛ نه اينكه بگويم بي

 در ...حاال اگر امكانات بيشتري باشد هنرهاي ديگر مثل نقاشي، موسيقي و 

كالً ادبيات در ايران در بين هنرها نقش اول را . كنندكنار شعر، توسعه پيدا مي

.كردايفا مي

كيد أاي داشت و دارد و خيلي روي آن تشعر در ايران جايگاه ويژه●

چرا؟. هاي خاصي به شعر دارندها دلبستگييرانيشده و ا

اي نياز دارد كه واقعاً چرا در فرهنگ و اين مسئله به تئوري و نظريه�

،  اينكهنكته اول.ادبيات ايران شعر بيش از انواع ادبي ديگر مورد توجه است

اي اي نداشته و با قلم و كاغذ و حافظهسرودن شعر نيازي به مسائل پيشرفته

 بعضي از هنرها، مثل ، اينجاست كهنكته ديگر. شد شعر سروديخوب م

 اما  وشدندنقاشي و يا موسيقي بعضاً از سوي فقها و بزرگان دين تحريم مي

همين كه، بعضي از هنرها نتوانستند توسعه پيدا كنند، خود به خود، شعر 

شد و چون در واقع سرودن شعر تجويز مي. بيشتر مورد توجه قرارگرفت

و فرهنگ ايراني ترتيب در فرهنگ اسالميبدين. الي از نظر ديني نداشتاشك

و بخصوص دوره پس از اسالم، شعر عربي و شعر فارسي بسيار مورد توجه 

.واقع شد

شاعران ايراني و همان شعري است كه شعر عربي البته منظورم از 

ارستاني و عباد، بشار تخبنمثل صاحب. سرودندزبان به زبان عربي ميفارسي

.خيلي از شعراي بزرگ ديگر



       به همين سادگي 220

 طرفداران زيادي پيدا ،هنر شعر چون از طرف علماي ديني تجويز شد

حتي شما ببينيد كه در دوره صفويه خيلي از عالمان و دانشمندان شعر . كرد

 براي ميرداماد يا مالصدراي »اشراف«مثالً تخلص . سرودند و تخلص دارندمي

اينها . حزين الهيجي و شتري، فيض كاشانيشيرازي، قاضي نورالدين شو

.حال صاحب ديوان شعر هم هستنددانشمندان بزرگ ديني هستند اما درعين

 هنر حاللي به حساب  وشدهنر شعر توجيه ميمسئله اين است كه

پرداختند و ديگر اين كه، در شعر، همين دليل، خيلي به آن ميبه. آمدمي

يافته  توسعهطوربهمثالً اگر موسيقي . شودميبعضي از هنرهاي ديگر هم جمع 

. مين كندمردم تأتواند بخشي از موسيقي را براي  شعر مي،وجود نداشته باشد

هايي ها و آهنگكار رفته و يا ريتمهيعني اوزان مختلف عروضي كه در شعر ب

توانند تا حدودي جاي خالي  مي،روندكار ميكه براي خواندن شعر به

. پركنندموسيقي را

توانستند شعري را با آواز  مردم مي،حداقل اگر وسايل موسيقي نبود●

شد؟هاي خاصي خوانده ميگويا در قديم خيلي از شعرها با لحن. بخوانند

هايي هاي ديگر نمونهدر ديوانش درباره باربد و بعضي از لحننظامي. بله�

.آوردمي

:كيو آن داستان رود●

ماه سوي آسمان آيد هميا آسمانميرماه است و بخار

ياد اين افتادم كه رودكي واقعاً عامل مهم به ، من با آوردن نام رودكي�

سرود،  به دليل آنكه، هم خودش تصنيف مي.وحدت هنري و فرهنگي است

سرود و گاهي هم حركات نواخت، هم شعر ميخواند، هم موسيقي ميهم مي

خيلي كارها از او .  كامل بوديتنه اركستريكبنابراين خودش . موزون داشت

.م شدأآمد و از اين جهت هنر شعر با آواز و موسيقي توبرمي
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و ديگر اينكه زبان فارسي به غير از ايران در كشورهاي ديگر هم توسعه 

توانست به ميترين هنرهايي كه از طريق زبان فارسييكي از مهم. داشت

 نقاشي بود يحاال شايد اگر تابلو. هنر شعر بودكشورهاي ديگر راه پيدا بكند، 

مثالً يك شعر و يا يك قصيده را . و يا معماري بود، انتقال آن مشكل بود

. هاي ديگر منتقل كردشود از طريق يك سفر دريايي و زميني به سرزمينمي

 شعرش به ،ايد، معموالً بعد از يك يا دو هفتهكمااينكه درباره حافظ شنيده

هاي غرضم اين است كه در سرزمين. شدزبان منتقل مياط فارسيسراسر نق

حتي كسي . آسيايي و كويري، انتقال شعر، خيلي آسان و راحت بود

.  نقل و بازنويسي بكنديبر كند و آن را در جاي ديگرتوانست شعر را ازمي

 وبه نظر من يك هنر واسط. اي استاز اين جهت، شعر يك هنر مجموعه

هاي مختلف، فرهنگ فولكلور،تواند موسيقي، علوم،ت كه ميميانجي اس

.را در خود جاي دهد... وهاي گوناگون لهجه

هنوز هم باور داريد كه شعر چنين رسالتي دارد؟. در قديم اينطور بود●

جمعي  وسايل ارتباطاكنونچون . درحال حاضر چنين رسالتي ندارد. نه�

ها، وانند انواع و اقسام هنرها، پيامتخيلي توسعه پيدا كرده و مردم مي

تصويرها، آثار و توليداتشان را به ديگر جاها منتقل كنند و اآلن شعر به 

. استصورت يكي از هنرها درآمده

اي از داستانش نوشته تصور براي صحنهاي را كه نظاميمثالً اگر مقدمه●

 پخش شبيه كليپي است كه امروز به صورت يك رسانه تصويريبكنيد،

.شودمي

!دقيقاً�

اند؟كاركردهاي فلسفي و يا كاركردهاي آموزشي از شعر جدا شده●

!قيقاًد�
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شعر امروز چه جايگاه و يا چه رسالتي دارد؟●

مثالً در سرزميني مثل آمريكاي جديد . كنددر كشورهاي مختلف فرق مي�

 پنجاه  اگر كسي بخواهد بهكنند، طبعاًكه بيش از پنجاه مليت در آن زندگي مي

 بنابراين،فرهنگ يا به زبان پنجاه مليت شعر بسرايد خيلي سخت است

مريكا بيشتر آمدرني كه در مثالً پست. شوندهنرهاي ديگر وارد كار مي

اما در كشور ما . هاي مختلف استموردتوجه است، به علت حضور مليت

يهاييتهاي گوناگون و مختلفي داريم، منتهي ملدر ايران مليت. چنين نيست

بنابراين در كشور . اندشدهبوميدر ايران كه سابقه طوالني دارند و ديگر 

سرايد و اگر گويد و نميمريكا ديگر شاعري به آن صورت شعري نميآ

 كه يهنرهاياما . سرايد يا براي دوستانش يا براي خودش مي،گويدشعري مي

نويسي، ان داستعبارت است ازاند تسلط پيدا كردهروي آن بيشتر 

اين نوع ادبيات .مالنويسي، فيلم بلند و كوتاه، ادبيات كوتاه و مينينمايشنامه

خيلي مورد توجه است، چون در زندگي شتابزده صنعتي امروز، ديگر كسي 

هزار بيت و ديواني با شصتشيند نوصله و وقت آن را ندارد كه مثالً بح

.بسرايد و يا مطالعه كند

! را بخواند»در دوماالكسان«مثالً آثار ●

 داستان مثل و اين است كه محصوالت هنري به صورت خيلي كوتاه ،بله�

در واقع همان . شوندموردتوجه واقع مي... و كوتاه، فيلم كوتاه، نمايش كوتاه 

شما ببينيد كه مثالً در گذشته، . چيزي كه در سيستم غذايي هم پيدا شده

دو يا نيم ساعت و وشد و يكهاي قديم به شيوه كالسيك پهن ميسفره

ولي حاال در حال حركت شايد يك . خوردندنشستند و غذا ميساعت مي

هنرها و  آمده كهوجودبهدر واقع فرهنگي در دنيا . ساندويچ بخورند
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تر در اختيار مخاطب قرار بگيرد و مخاطب تر و كوتاهمحصوالت خيلي راحت

.به راحتي بتواند آنها را درك كند

داشت و با قديم در واقع كار شاعر بود و او بايد فنون مختلفي ميشعر 

كرد تا اينكه موفق ها شاگردي ميفنون مختلفي آشنا بود و نزد اساتيد سال

وسايل . هاي قديم نيستها و مرارتولي امروز ديگر آن رنج. شدمي

م  تعلّتوان گفت كه تعليم واز اين جهت مي. جمعي كارها را آسان كردهارتباط

از طرفي هنرهاي گوناگون توسعه پيدا كرده و مردم به . تر شدهقدري آسان

مثالً در قديم در همين تهران اگر كسي . وسايل ارتباطي دسترسي دارند

ها خواست به كالس موسيقي برود خيلي سخت بود و تعداد اين كالسمي

ر از آن حالت در واقع شع. ها خيلي زياد شدهاما اآلن كالس. بسيار كم بود

كند و به صورت يكي از هنرهاي مقبول گيري ميكم دارد كنارهرياست كم

.آيددرمي

با . ايدهاي ادبي كار كردهدانم كه شما درباره تئوريآقاي دكتر مي●

تان به زبان انگليسي، به متون خارجي دسترسي داشتيد و توجه به تسلط

يش ادبيات كجاست؟ پيداأمنشها،طبق آن تئوري. مطالعه كرديد

گويند  نمي»پيدايش« چون بعضي از اساتيد ،برم را به كار مي»پيدايي«من �

هرحال درباره به. و دليلش اين است كه پيدايش مثل كوشش مصدر ندارد

كلمه . هاي مختلفي وجود داردپيدايي هنر و ادبيات، نظريات و تئوري

بود درباره وجود ي كالميهايعني ابتدا بحث.  گرفته شده»تئو« از »تئوري«

هايي كه درباره وجود حق تعالي بود اين خداوند، و بعد به بركت بحث

ها كشانده شده به علوم، فنون و هنرهاي ديگر كه البته ما در اين باره، تئوري

يعني اگر همان مباحث علم كالم خودمان را به . مقداري كوتاهي كرديم

.كرديمفت آن كمك ميكشانديم، به پيشرادبيات و هنر مي
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شناسان، روانشناسان، دانيد كه جامعهمي! ادبيات و هنراما درباره پيدايي 

 نظريات بسيار عميق و ...عالمان اقتصاد و كساني مثل ماركس، فرويد و

گوناگوني دارند و ما در برابر اينها براي دفاع از هنر و ادبيات كشورمان و 

اه خودمان بايد يك سلسله نظريه ارائه همچنين براي تعيين پايگاه و جايگ

مثالً شما وقتي . شود كه در اين باره سكوت بكنيم و چيزي نگوييمنمي. دهيم

بينيد كه فرويد، ادبيات و اساساً محصوالت كنيد، ميآثار فرويد را مطالعه مي

هاي هاي انسان در برابر عقدهالعملهنري را حاصل اميال سركوفته و عكس

 صحبت »پارانوئيد« و از يك نوع »روان نژندي«اند و از يك نوع درواني مي

»روان نژند«كنند در واقع هايي كه آثار ادبي و هنري توليد ميانسان. كندمي

هاي خواهند عقدهپردازند و مي مي"عقده چراني"هستند و به نوعي به 

.خودشان را جبران بكنند

، و يا »اگوست كنت«ل شناسان مثشناسي بعضي از جامعهدر جامعه

كنند هنر اظهارنظر ميوقتي درباره و خيلي از بزرگان اين رشته، »ماكس وبر«

گويند چون دانند و ميدر واقع هنر را محصول روابط اجتماعي انسان مي

تواند ايجاد كند به ادبيات و هنر انسان بعضي از روابط را خيلي خوب نمي

 براي خودش ايجاد نماديناط هنري، رمزي و نوع ارتبدر واقع يك. پردازدمي

.كندمي

مثالً ماركس كه .  در نظر بگيريم اجتماعي براي ادبياتأخب بايد منش

داري ر مقابل سرمايهمسئله حركت پرولتاريا و انقالب كارگري داش ايده

كند كه از ادبيات و هنر به عنوان يك وسيله و يا يك پارامتر  سعي مي،است

 آگاهي طبقات  پيدايشأاستفاده كند كه در واقع منش و آگاهي براي بيداري

كم به طبقات ضعيف زحمتكش جامعه و اساساً طبقات متوسط است كه كم

.بنابراين هنر عامل بيداري و آگاهي است. شودهم منتقل مي

 كتابي درباره پيدايش ادبيات نوشت كه البته به زبان فارسي »چامسكي«
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؛داند مي»جادو« ادبيات را أاو منش. كوچكي استهم ترجمه شده و جزوه 

خواستند قواي طبيعت را در اختيار خودشان بگيرند و بر چون جادوگرها مي

. به طبيعت بدهنديآنها حكمراني بكنند و خواص جديد

،كنندشاعران و نويسندگان و هنرمندان در واقع كار جادوگرها را دنبال مي

، رنگ، موسيقي، تار مرتعش، كلمات و زبان را ل، خميركنند گِيعني تالش مي

 ودر اختيار بگيرند و معني جديدي به آنها بدهند و بر آنها فرمانروايي كنند

كنند چيز جديدي  آورند، از اين جهت سعي ميوجودبه جديد يتركيب

اين هم در . با همين ابزارهايي كه ديگران هم در اختيار دارند، البته بيافرينند

ها معتقدند كه انسان در ساعاتي از يا بعضي. باله جادوگري استاقع دنو

 بازي ...ها و كلمات و خمير وزندگي كه به تفريح احتياج داشت با رنگ

اما در . آفريد يا چيزهاي ديگركرد، با ادبيات و زبان ادبي هزل و مزاح ميمي

ر بايد بين اين نظريات، دو نظريه وجود دارد كه به نظرم روي اين دو نظ

.بيشتر دقت كرد

كدام دو نظريه؟●

يعني اينكه، . شناسي استييآفريني و زيباآن نظريه خالقيت و زيبايي�

العمل يم طبق نظريات فرويد، تمام هنرها را نتيجه و عكسيمثالً ما بيا

هاي انسان بدانيم و بگوئيم چنانچه انسان به هاي رواني و محروميتعقده

ها هم نجات پيدا ي بكند چه بسا از آن محروميتخالقيت هنري توجه بيشتر

پردازد و پردازد ديگر خيلي به شهوات نميهنر ميوقتي كه جامعه به. بكند

البته خود آقاي چامسكي كه زبانشناس .كندبا حيوان خيلي تفاوت پيدا مي

كند، حتي براي زبان، نوعي بسيار معروفي است درباره خالقيت كه بحث مي

گوئيم  مي»كليتيوتيو«آن مبحثي كه ما در اصطالح به آن . ئل استخالقيت قا

نوعي خالقيت در زبان عموم و يك نوع خالقيت هم در ميان تعبيري از 

.هاان، شاعران، نويسندگان و سناريستب مثل ادي،خواص جامعه است
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بنابراين اگر ما بياييم روي خالقيت تكيه بكنيم كه انسان يك حالت 

 طبيعت دارد، اين مقام خالقيت، مقام بسيار بزرگي براي انسان آفرينندگي در

قبيل اين از هاي رواني، جادوگري و عقدهاست كه ما نبايد اين مقام را با

بيان را در پيدايش هنرها يك نظريه متعالي بايد يعني .چيزها مقايسه بكنيم

م، نه اين كه  به ادبيات بدهي»اورجيناليته«يك نوع ها به قول فرنگيبكنيم و 

ها بدانيم و بگوييم اگر اينها خوب توسعه العمل محروميتادبيات را عكس

ها برطرف رفت يا محروميتميآميز از بين كردند و روابط خشونتپيدا مي

بنابراين نظريات مربوط به پيدايي هنر و ادبيات بسيار مهم است و .ندشدمي

يك نوع .  مطالعات گم شويمما نبايد به صورت جزئي مطالعه بكنيم و در

 ادبي، و اين كه خوب - شناسي هنرييعني هويت. ابراز هويت الزم است

هاي جهاني ما هم در واقع بين نظريات و تئوري. نيمبتوانيم توجيه بك

.اي داشته باشيمنظريه

و نكته ديگري هم كه بايد عرض كنم اين است كه ما به شاعران و يا 

مثالش . ايمايم و به محققان چندان توجه نكردهردهنويسندگان توجه زيادي ك

.  اما به پزشك توجه نكنيماهميت بدهيماين است كه در جامعه به سالمتي 

شما در كشورهاي . كندخب اين پزشك است كه سالمتي را ايجاد مي

 و يا خيلي از محققان بزرگ مثل »رنه ولك«هايي مثل بينيد آدمپيشرفته مي

 هنري هستند كه ارزششان به- بزرگ ادبيپردازانظريهن»لوسين گلدمن«

در خيلي از مواقع هم خيلي . وجه از شاعران و يا نويسندگان كمتر نيستهيچ

براي توليد هاي استاندارد سسهؤدر واقع مثل م. كنندتر جلوه ميبزرگ

.محصوالت هنري هستند

كه به درحاليشود به محققان ادبي كمتر اهميت داده ميهم در كشور ما 

در واقع محققان ادبي، نوعي . خود شاعر و يا شعر خيلي توجه شده

و بينند  را ميهامثل سينما كه مردم بيشتر هنرپيشه. كارگردانان ادبي هم هستند
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 و يا سناريونويس را اصالً بينندشناسند و ميميكارگردان را معموالً كمتر 

به . اي نقاد تربيت بكنيمنر بايد عدهاين است كه ما در ادبيات و ه. بينندنمي

تعدادي از واحدهاي درسي را به .  اهميت بدهيمالعادهفوقهاي ادبي تئوري

 پيدايي ادبيات و هنر اختصاص بدهيم تا جوانان ما در أهاي ادبي و منشتئوري

هاي هنري مغلوب نشوند و بدانند كه ما هم بايد در اولين برخورد با تئوري

.صورت يك ملت زنده عمل كنيمه داشته باشيم، اگر بخواهيم بدنيا نظرياتي

براي اينكه ما منتقد ادبي داشته باشيم چكار بايد بكنيم؟ يعني فقط ●

فكر . امها درس خواندهمن هم در همين دانشگاه. ها باشيممنتظر دانشگاه

 من كه بعيد ؟آيد ميوجودبهها منتقد ادبي كنيد كه از اين دانشگاهمي

!دانممي

 حاال ممكن است به فارسي ،مان داشتيمما نقادان بزرگي در تاريخ ادبيات�

زبان از نظر ما، يك ابزار و وسيله ارتباط . ننوشته باشند، به عربي نوشته باشند

.و ابالغ است

يعني در واقع . نوشتندها به آن زبان ميزبان عربي، زباني بوده كه ايراني

حداقل مثل زبان . نوشتنده درواقع به دو زبان ميها بوده كاين هنر ايراني

هاي اينجا هم زبان فارسي و لهجه. ستههاي ملي كه در اروپا التين و يا زبان

. رواج داشتهعنوان يك زبان رسميحال زبان عربي بهفارسي بوده و درعين

 در قرن دوم، كهبينيد كنيد، ميمطالعه مي» جاحظ بصري«درباره شما مثالً 

نويسي آثاري نويسي و نمايشنامهحتي در زمينه داستان. انشمند بزرگي بودد

گويند اين كتاب مي.  شده كه درباره خسيسان نوشتهالبخالدارد مثل كتاب 

. اثر بالزاكاوژني گرانده اثر مولير است يا كتاب خسيسپيشتاز كتاب 

يانالبيان و التب و در كتاب الحيوان در كتاب جاحظ بصريعرض كنم 

كند و يا مثالً فرض بفرمائيد نظريات نقد ادبي خودش را بيان مي
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ترين كتاب ادبي را بويه در قرن چهارم، مهمعباد وزير دانشمند آلبنصاحب

 بود و »متنبي«ترين شاعران عرب كه يعني رفت به سراغ يكي از قوي. نوشت

 بود كتابي »دينور«ل اه كه»ابن قتيبه دينوري«.از او انتقاد كرد و كتابي نوشت

او گاهي درباره يك بيت چند صفحه . نوشت كه بهترين كتاب نقد ادبي است

 بررسي  از نظر ساختاري، لغوي و معنايي و آن راكندبحث و نقد مي

انصافي است كه ما همه زحمات اين دانشمندان را  اينها بي،خب. نمايدمي

.اندنقد ادبي هيچ كاري نكردهها درباره ناديده بگيريم و بگوييم كه ايراني

هاي بعد، در دوره  حاال در دوره؛نه، منظورم بيشتر دوره معاصر بود●

ما در . كنداي كه شعر فارسي در هندوستان رواج پيدا ميدر دورهصفوي،

اي براي گفتن هاي تازهكنيم كه حرفآنجا منتقدان خيلي بزرگي پيدا مي

ولي در دوره معاصر با اين . استها تازه دارند و هنوز هم آن حرف

تواند از دانشكده ادبي ها و اين شيوه تدريس، آيا منتقد ادبي ميدانشگاه

بيرون بيايد؟

در واقع بايد .  درسي تغيير پيدا كند و اصالًح بشوديبايد واحدها�

آموزشي و شيوه تدريس و هاي كمك كتابها،رف درسي، كتابواحدها و معا

يدا بكند و ديگر ما به شيوه مثالً چهل سال پيش، عنوان درس تغيير پ

،كنممن خودم شخصاً به اين مسئله خيلي توجه مي. توانيم تدريس بكنيمنمي

. بيايدوجودبهها بايد اين تحول ولي در شعر ما و در سراسر دانشگاه

هاي ادبي دو واحد نقد پس در دانشكده ادبيات و در همه دانشكده●

ادبي وجود دارد؟

.لهب�

.  چون فرصتي نيست،پردازدمعموالً همين دو واحد به مقدمات هم نمي●

ها همين خيلي. تواند راهنمايي بكند و چند نظريه بگويداستاد فقط مي
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شود و دانشجو گويند و بحث در همينجا تمام ميچند تا نظريه را هم نمي

وري طيعني شيوه تدريس در دانشگاه . رودهم در واقع به اين سمت نمي

است كه نقد ادبي از گردونه خارج است و دانشجو فقط لغات را حفظ 

حاال ما چه كار بايد بكنيم كه منتقد يا منتقد ادبي . گيردكند و نمره ميمي

داشته باشيم؟

هاي نقد ادبي را  واحد نظريات و يا تئوريچندما گذشته از اين كه �

ا كارمان را با نقد شروع دهيم بايد از همان ابتدكنيم و درس ميبررسي مي

دانشجو . خواند بايد درباره آن فكر كند مي كهيعني دانشجو هر متني را. كنيم

 امتحان اين وقتكند و ميها از بردر دانشگاه مطالب زيادي را از جزوه

ها را كند و جزوهبعد هم فراموش مي. كندمطالب را روي ورقه منتقل مي

اين .رودگذارد و ميدهد جا ميمتحان ميمعموالً زير همان صندلي كه ا

امتحان از معقوالت و مدركات دانشجو نيست و . امتحان از محفوظات است

 و هم در نوع درس و هم در نوع تدريسكنم كه ما هم در شيوه من فكر مي

هاي من خودم شخصاً امتحاناتم را بيشتر با كتاب. امتحان بايد تجديدنظر كنيم

گاهي به دانشجو بيست و چهار ساعت، يا چهل و هشت . مكنباز برگزار مي

كنم كه بروند ال مطرح ميؤچند س. دهمساعت و گاهي يك هفته فرصت مي

.درباره اينها بررسي و تحقيق كنند و نظر خودشان را در اين باره بنويسند

بنابراين من . كنندها هستند كه حتي سرفه استاد را هم منعكس ميبعضي

 كه ما بايد از ابتدا، شيوه تدريس را تغيير بدهيم و به شيوه كنمفكر مي

ال و جواب عمل كنيم؛ يعني همين كاري كه اآلن ما داريم ؤسقراطي يعني س

همين كار را در درس انجام دهيم؛ . زنيمكنيم و حرف ميال ميؤ س؛كنيممي

اجازه يعني دانشجويان را به بحث و فكر وادار كنيم، به بحث بكشانيم و حتي 

. بدهيم كه نظرات غلط خودشان را هم بيان كنند
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كه مرزهاي جغرافيايي خيلي اند شدههاي مختلف باعث امروزه رسانه●

هاي مختلف ها و ملتكشورتوانيم همين امروز با ما مي. به چشم نيايند

آيد كه ادبيات ما با اينجاست كه بحثي پيش مي.گو داشته باشيموتگفت

در واقع ادبيات تطبيقي . هايي داردها و چه شباهتتفاوتچه ادبيات آنها 

تا آنجايي كه بنده اطالع دارم شما . شودبيشتر از گذشته مطرح مي

بفرماييد ادبيات تطبيقي به چه نوع ادبياتي . ايدتحقيقات مفصلي انجام داده

شود؟ محصول اين ادبيات، چه ادبياتي خواهد بود؟ يعني ادبيات گفته مي

 خواهد بود؟تلفيقي

هاي خودشان، در ها از قرن هجدهم در دانشگاهدانيد كه اروپاييمي�

در آمريكا اآلن .  بعد آلمان و انگليس، به اين رشته توجه داشتند وفرانسه

 در .شايد بيشتر از سيصد و هفتاد دپارتمان ادبيات تطبيقي وجود داشته باشد

قديم دانشمنداني بودند كه آثار البته در . همين منوال استاروپا هم وضع به

.اينها در واقع پيشتاز ادبيات تطبيقي بودند. كردندادبي را هم مقايسه مي

 و نفوذ ادبيات يك ملت در تأثيركردن ادبيات تطبيقي يعني بررسي

 شاهنامه مثالً شما فرض كنيد كتاب شريف. هاي ديگر و بالعكسملت

من در قدري نفوذ كرده كه هاي ميانه بهند، تركيه، و آسيفردوسي در شبه قاره

نويس و  فهرست-ه به كمك آقاي احمد منزويام كيكي از كارهاي تحقيقي

مثالً در گذشته فكر . امام به نتايج جالبي رسيده انجام داده-شناسنسخه

عنوان يك كتاب ملي و تاريخي در  فردوسي بهشاهنامهكردم كه مثالً مي

ولي بعد ديدم كه حداقل پانصد اثر را . ذ نكرده استادبيات بيگانه خيلي نفو

. اند فردوسي به وجود آمدهشاهنامهتأثيرد كه تحت رتوان پيدا كدر دنيا مي

توان نام گذاران مهم ادبيات تطبيقي، ويكتورهوگو و تورگنيف را مياز پايه

هاي بزرگي بودند كه ادبيات تطبيقي را در كشورشان  اينها شخصيت.برد
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.سيس كردندأت

براي همين و خواستند به ادبيات نو روي بياورند ها مييعني رمانتيست●

. دنبال منابع جديد بودندبه 

ها توجه گفت كه ما بايد به ادبيات ديگر ملتمثالً مادام دوستال مي. بله�

فقط شمال و جنوب يا مركز اروپا، يا ادبيات كاتوليكي نباشد، بايد از . بكنيم

.ردها هم استفاده كستانادبيات پروت

كند؟پس در اينجا است كه ادبيات تطبيقي توسعه پيدا مي●

كند كه با آثار ادبي كشورهاي ديگر بله، وقتي ادبيات توسعه پيدا مي�

هاي يكي از نهضتترجمه . در اينجا ترجمه خيلي مهم است. مقايسه شود

ات ايران، شعر در ادبي. شودبزرگي است كه باعث توسعه ادبيات تطبيقي مي

زمان و  مولوي بي وشاعراني مثل حافظ، سعدي، خيام، نظامي، فردوسي

.  تاريخي نيست،ادبيات. يعني مخصوص دوره خاصي نيست. مكان استبي

 مولوي ادبيات تاريخي نيست، بيشتر به مسائل عرفاني و مسائل روحي مثنوي

.پردازدانسان مي

ها؟كانها و مانسان يعني انسان در همه زمان●

 را ترجمه كرد و شرحي هم درباره        مثنويآقاي نيكلسون   . همينطور است �

كه آقاي نيكلسون اين كار را انجـام داد ايـن           دانيد از زماني  مي. آن نوشته است  

يا مثالً فرض بفرمائيد كه ما      .  بسيار زياد بر آثار ادبي جهان گذاشت       تأثيركتاب  

اگـر  .  كم پـرداختيم ، به زبان بيگانهدر دوره جديد به ترجمه آثار ادبي خودمان 

هاي دنيا يا حداقل به پنجاه زبان زنده دنيا ترجمـه           همه زبان آثار ادبي ايران به   

.كردديديم كه ادبيات ايران چقدر در دنيا نفوذ پيدا ميشد آن وقت ميمي

به علت مسائل خاصي كه در ادبيات ايران است بسياري از نويسندگان 

ادگار « و »بنجامين فرانكلين«،»امرسون« قديم و جديد مثل مريكا و اروپايآ
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ويكتورهوگو صريحاً در .اند به نويسندگان ايران توجه خاصي داشته»پوآلن

 نوشته كه مثالً در زمان لوئي چهاردهم به ادبيات يونان و روم شرقياتكتاب 

به شدت به انظار حاضر يعني در قرن هجدهم توجه داشتيم ولي درحال

كردن ادبيات ادبيات هند و ايران در متحول. معطوف استدبيات ايران و هند ا

ت بگويم كه سبك رمانتيك ئتوانم به جرثر بوده است و من ميؤاروپا بسيار م

هاي شده سبك عراقي به زبان فرانسه و زبان آثار ترجمهتأثير تحت در اروپا،

 يا مولوي و يا رباعيات عطار وهمچون  پديد آمده است؛ يعني از آثاري ديگر

.اند گذاشتهتأثيراينها به شدت بر ادبيات كالسيك اروپا، . اندثر شدهأخيام مت

كنيد كه اين هايي برخورد ميشما در ادبيات ايران با شخصيت

هاي شيخ عطار در مثل داستان. آينداي به وجود مي بر اثر حادثهها،شخصيت

 خيلي آمدهوجودبه كه بر اثر حادثه  و اين انسانياالولياء�تذكركتاب 

توانيد همه جامعه را به دانشگاه تبديل بكنيد تا يعني شما نمي.د استنارزشم

هاي ديگري هم تربيت ممكن است به روش! نه. افرادي در آنجا تربيت بشوند

يا، خواب ؤبشوند، از طريق برخورد با يكي از مشايخ صوفيه، از طريق يك ر

.اي به عنوان پند از مشايخ صوفيهو يا يك جملهو شنيدن يك آيه 

ها ساختارشكني بينيد كه بيشتر شخصيتعطار مياالولياء�تذكرشما در

شوند، و اين حالت در ادبيات كنند و يك مرتبه در يك لحظه متحول ميمي

. شوداست، و از قرن هجدهم در ادبيات رمانتيك ظاهر مياروپا خيلي كم بوده

هاي شرقي به ويژه هاي ويكتورهوگو كه به شدت از داستانستانمثالً در دا

.خوريمگونه مسائل برمي پذيرفته، به اينتأثيرآثار عطار 

.آورندشوند و به منابع شرقي روي ميها از منابع يوناني دور ميبعضي●

.درست است�
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!حرف آخر●

 به ام به جوانان كشور اين است كه به شدت و با دقتترين توصيهمهم�

موضوعات هنري به ويژه به ادبيات ايران توجه كنند و بدانند كه در تاريخ 

ي بسيار قوي وجود دارد كه امروز يهاادبيات ما و در محصوالت ادبي ما مايه

بنابراين امروز هم ادبيات ما . قرار داده استتأثيرو ديروز همه دنيا را تحت 

ت و فرهنگ كشورمان در اين خاصيت را دارد و ما بايد به حضور ادبيا

.كشورهاي ديگر افتخار كنيم

كوشند كنيم كه امروز به سختي ميو يقيناً ما هم به جواناني افتخار مي●

.تا شكوه پارسي را همچنان حفظ كنند



����� 	�


استاد كمال اجتماعي جندقي 

، شيراز1308متولد 

پژوهشگر و ويراستار

زيمت به مشهد و ادامه تحصيل تا ششم سال زندگي در شيراز، سپس عهشت

ابتدايي قديم، عزيمت به كرج و تحصيل تا دوره اول متوسطه، عزيمت به 

 تحصيل در رشته ادبيات تهران و تحصيل در دانشسراي مقدماتي تهران،

. آغاز كار ويرايش و تصحيح كتاب1340فارسي، تدريس و پژوهش، 

ليف كتاب أكتاب براي نشر، تسازي بيش از هزار جلد  آماده:هافعاليت

.، تصحيح كليات سعدياسم گل
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اي شما را به سمت كتاب كشاند و در دوران  چه انگيزه، استاد جندقي●

نوجواني و جواني چگونه به طرف اين عنصر فرهنگي كشيده شديد؟

. بودندهمه با كتاب و فرهنگ آشناام كهاي بزرگ شدهمن در خانواده�

يغمايي در ابتداي جواني متمايل شدم به سمت بالمن در خدمت آقاي اق

 تنظيم و تصحيح و رفتم و در كارميبه خدمت ايشان. آموزدانشمجله 

 با كار نوشتن و تصحيح و كمكم در آنجا من .نوشتن و نقاشي همكاري داشتم

 چند سرمقاله ، مقاله، نقاشي؛ آثاري دارمآموزدانشدر مجله . تنظيم آشنا شدم

ياد حبيب  به مديريت زنده يغمابعد از آن به مجله. ستان كودكانو چند دا

به دست . در آنجا باز به اين كار ادامه دادم و درس گرفتم. يغمايي رفتم

مخصوصاً در .  كار تنظيم و تصحيح را در آنجا ياد گرفتم وكردماستادها نگاه 

 استادان ؛دشدن به ياد دارم كه روزهاي يكشنبه استادان جمع مييغمامجله 

نظيري مثل ابوالقاسم پاينده، دكتر شهيدي، دكتر احمد مهدوي دامغاني، كم

آنجا ناماستادان صاحب.  دكتر مينوي وندوشن، استاد ايرج افشاردكتر اسالمي

نشستم كنار آنها، و زدم و ميشدند و بنده در آنجا زانوي ادب ميجمع مي

.بردمكردم و لذت مياده ميكردم و از خدمتشان استفحتي پذيرايي مي

چند ساله بوديد؟در آن زمان ،استاد●

ام يعني ابتداي جواني. وشش سال داشتموپنج يا بيستمن حدود بيست�

ها بود كه از طرف مند شده بودم و همان موقععالقهبه كار كتاب بود كه 

ر  منتقلم كردند به بنگاه ترجمه و نش)بودچون شغلم معلمي(وزارت فرهنگ

خواست به بنگاه ترجمه و نشر كتاب كه وزارت فرهنگ ميو چون كتاب، 

.داد كه آنجا كار كنمسسه ادبي بود كمك كند، حقوقم را ميؤيك م

بار كه آنجا رفته بودم ايرانشناس مشهور انگليسي آيد اولينيادم مي

سياست  يا سيرالملوك را ديدم كه آن موقع مشغول چاپ كتاب »هيوبردارك«
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. من كارم را با ايشان شروع كردم. الملك بود خواجه نظامهنام

؛ايدهزار جلد كتاب را براي چاپ آماده كردهاستاد، شما بيش از يك●

تعدادي از آثار . هايي كه بخشي از آنها متعلق به گذشته ايران بودهكتاب

مشهوري را كه زير نظر شما چاپ شده براي ما معرفي كنيد؟

بود تاريخ ماد كتاب ديگر .  بودسيرالملوكهست يكي تا آنجا كه يادم �

با ايشان همكاري . ياد كريم كشاورز از روسي ترجمه كرده بودندكه زنده

در بنگاه ترجمه و نشر كتاب، چند مجموعه داشتند كه . كردم و مشهور شدم

 ادبيات وايرانشناسي، متون زبان فارسي، ادبيات ،هاترين اين كتابمهم

هاي ايرانشناسي و متون  من در كار تصحيح و ويراستاري كتاب.كودكان بود

 سلمان جمشيد و خورشيد بود،الفرسصحاحكتاب . كردمبيشتر كار مي

 با تصحيح ژنده پيل. پژوه به كوشش محمدتقي دانشتحفهو ساوجي

 و تاريخ يعقوبيدو جلد . دو جلد بوددر مقدمه ابن خلدونيد، ؤحشمت م

آن موقع حروفچيني دستي . ترجمه دكتر محمدابراهيم آيتيالبلدان يعقوبي

 و بعد  صفحه حروفچيني، تصحيحپانزده. مثل امروز، كامپيوتري نبود. بود

هر موقع فرم . كردندميكردند و چاپ شد و دوباره حروفچيني ميچاپ مي

با كمال اشتياق . آمد استاد آيتي بالفاصله مي وكردمشد من تلفن ميحاضر مي

 من ، كه چاپش تمام شدالبلدانسفم، أمن مت. كرديمگيري ميخواند و غلطمي

شرح حال ايشان را نوشتم براي پشت جلد كتاب، آن موقع خبر رسيد كه 

.ست كه گريه كردمهاند و من يادم ايشان تصادف كرده و مرحوم شده

اي است؟ كه كتاب محققانه»پيامبر«نويسنده كتاب ●

!بله�

تان بفرماييد؛ آن زمان كه نه كامپيوتر  دوران جوانياستاد از خاطرات●

 به مندعالقههاي فقط كتاب بود كه جوان. امروزبود، نه وسايل سرگرمي



239وگو با استاد كمال اجتماعي جندقي        گفت

شما . حاال كتاب هم به اين صورت زياد نبود. رفتندفرهنگ دنبالش مي

نشانديد و به تان را فرو ميدانستنور اين اوقات فراغت و اين عطشطچ

رفتيد؟تازه ميدنبال آثار 

در عالم كتاب، دوران جواني من پر از خاطره است كه اگر بخواهم �

اين چيزي كه اآلن يادم آمد . ها صحبت كنمتعريف بكنم بايد بنشينم ساعت

 كه كتاب صحاح الفرس،آن موقع كه من در بنگاه نشر كتاب بودماست كه 

ول كلمات ترتيب لغات براساس حروف تهجي ا. لغت فارسي است چاپ شد

نيست بلكه آخر كلمات است كه براي يافتن لغات كه فهرست حروف تهجي 

 آن موقع در و كه واقعاً پدر كتاب ايران است -خواست استاد ايرج افشار مي

.  به من گفتند تو برو اين را فهرست بكن-بنگاه نشر كتاب، سرپرست بود

ي ورق بزرگ را گذاشتم كاغذها. كار بودم، بلد نبودم؛ رفتم خانه نشستمتازه

ديدم ، شروع كردم لغاتي را كه مي»ب« گذاشتم، يكي را »الف«جلوم، يكي را 

بعد پنج شش صفحه كتاب كه نوشتم ديدم كار دشواري است، . نوشتممي

،اين لغات را روي دفترچه اي كه داشتم. شود كه دنبال هر لغت گشتنمي

ها شدهكردم آن قيچي كه قيچي ميكردم، بعدبعد اينها را قيچي مي. نوشتممي

يكي از همكاران . امبعد ديدم كه عجب كشف خوبي كرده. كردمرا تنظيم مي

داشتي و توي  خب فيش برمي:گفت. خندي چرا مي:گفتم. خنديدبه من مي

 فيش چيه؟ جالب اينكه من فيش را به خيال خودم :گفتم. نوشتيفيش مي

.سيار شيريني است براي مناختراع كرده بودم و اين خاطره ب

 اينكه ،اي كه از دوران گذشته بين استاد و شاگرد بودهاستاد اين نكته●

كردند و حتي گاهي به آنها خدمت شاگردها معموالً با استاد زندگي مي

كردند، كارهايشان را انجام كردند، غذا و چاي برايشان درست ميمي

اآلن . اندوختندها ميتند و توشهآموخميهادادند، و ضمن اين كار نكتهمي
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شما با چه استاداني . اين وضعيت وجود ندارد چون بيشتر كالسي است

كرديد؟زندگي مي

، بعد استاد دكتر  بوددر دانشكده ادبيات يكي از استادانم دكتر معيني�

 با ميل و ،كرديمي كه از آقاي دكتر معيني ميسؤالخطيبي، يادم هست هر 

منتها كالس ايشان ساكت بود و همه گوش بودند و . دادرغبت جواب مي

.كردنددر كالسشان نبود، براي اينكه خيلي با نظم كالس را اداره مينظميبي

استاداني كه آنجا بودند .  يك دانشكده بود، كالس بوديغمامجله 

 برايشان چاي ،گرفتممن آنجا زانوي ادب بغل مي. شان را عرض كردماسامي

گرفتمهاي اينها، نكته ميكردم و از تمام حرفم و پذيرايي ميكرددرست مي

درس ياد . واقعاً آنجا براي من يك دانشكده بود. كردم يادداشت ميو

.گرفتم و آنجا كالس بسيار بزرگي بودمي

اي است كه شايد در دوران معاصر پديد آمده و استاد، ويرايش مقوله●

هاي خاص دارد ل غربي كه نشانهقبل از آن وجود نداشته و حاال به شك

رايش از چه دوراني وي. مثل نقطه و ويرگول و گيومه و كروشه و مثل اينها

بينيد؟عالي اين مقوله را چگونه مي و حضرتوارد ايران شد

دهم، كتاب را از همه نظر نگاه در حال حاضر كاري كه من انجام مي�

 ويرايش فني و ويرايش شود ويرايش محتوايي،مطلبي كه داده مي. كنممي

من از استادم دكتر زرياب خويي، . شودسهوالقلم ها گرفته مي. شودزباني مي

 اين كتاب .�
	������شده  تصحيح كردم؛ خالصه�
	������دو جلد كتاب 

. را وقتي در اختيار من گذاشتند من به ايشان گفتم كه اختيار تام به من بدهيد

اگر شما . بندي كتاب را عوض كردم من باب.دايشان هم همين لطف را كردن

اين كتاب «:ندابينيد كه استاد براي من نوشته مي، را بخوانيد�
	������مقدمه 

ويرايش . هرحال من از همه نظر كار كردمبه. »زنده كردرا كمال اجتماعي
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من تمام آيات قرآن را با . گذاري درست شودفقط اين نيست كه از نظر نقطه

. كردم و من اينها را تصحيح مي سهوالقلم بود،خب. كردم مقابله ميقرآن

اين دو جلد كتاب از . شد همه امور در آن رعايت مي وها دادهها،پاورقي

غالمحسين يوسفي خودشان در مشهد بودند و آقاي دكتر. افتخارات من است

 در كتابم به به من كتباً نوشتند كه من اين را. شدها در تهران چاپ ميكتاب

هاي ايشان را به اجازه داده بودند كه كتاببه من . ام چاپ كردهاسم گلنام

آقاي دكتر عبدالحسين .  براي من بوددست چاپ بدهم و اين افتخار بزرگي

بعد از فوت .  اين براي من افتخار بود. به من اظهار محبت داشتندكوبزرين

 آريان، دو جلد كتاب درباره همسرشان خانم دكتر قمرايشان، با اجازه

افتخارم همين است .  را چاپ كردمسعدي و فردوسيي درباره هاييادداشت

گذاشتند و اجازه هايشان را در اختيارم ميكتاب و كه استادانم لطف داشتند

. هايشان را تنظيم، تصحيح و ويرايش كنمدادند كه كتابمي

تنظيم براي چاپ وب را كهاي استاد زرينشما چطور يادداشت! استاد●

كرديد؟

ها پشت نسخه دكتر بود كه مثالً چيزي دربارة سعدي اين يادداشت�

 از من.گذاشتندكاغذهاي مختلف متفرقه بود كه در اختيارم مي. نوشته بودند

هاي خوبي هم و كتابكردم تنظيم مي،آوردمدرمياطالعاتي را وسط اينها 

.اندشده

ديد؟چيزي هم خودتان اضافه كر●

هر جايي كه الزم بود  بلكه،امخير، يك كالم هم خودم اضافه نكرده�

.امآخرش فهرست گذاشته

بندي آنها را جمله. هم مربوط نباشندبعضي از مطالب ممكن است به●

كرديد؟چكار مي
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 اين .كردمها را درست ميمن سهوالقلم. آيدسهوالقلم گاهي پيش مي�

.ردن استكح مثل اصال،كردن نيستاضافه

كوب نثر خاصي داشت، شما چگونه فضاي نثرش را زنده استاد زرين●

.كرديدمي

 فرض كنيد عالمت مفعول با واسطه جاي معيني .كردمجمله اضافه نمي�

برد يك  را مي»را« حاال يك وقت نويسنده اين .دارد؛ بعد از مفعول بايد بيايد

مثالً . نويسيماي خودش ميآوريم در ج را مي»را«اين . نويسدجاي ديگري مي

خب . »خورد را ديدمحسن وقتي كه غذا مي«: خيلي ساده به شما بگويم كه

 با »جلو«فارسي يا در.  نبايد پس از فعل بيايد، اين سهوالقلم است»را«اين 

:گويدبينم كه گوينده مياآلن من در اخبار ورزشي مي. كند فرق مي»جلوي«

ما در .  درست است» چهارصد متروِدو«.، غلط است»چهارصد متري دو«

. درست است»دووِ« غلط است »دوي«.  اي داريم- او-و آـَــِـُـ زبان فارسي 

.هر حال اينها ويرايش استبه

؟كرديد مشكل هم داشتيد كه كتابشان را ويرايش ميكسانياستاد با ●

. ندها هستند كه با ويراستاران مشكل دارنويسندهاز چون معموالً بعضي 

همه. امشان را بوسيدهكدام مشكل نداشتم و دست همه با هيچنه اصالً،�

آمد و چيزي را بلد نبودم با اگر مشكلي پيش مي. هم به من محبت داشتند

.گفتمصراحت مي

دانند و يا به عنوان كسي ها، ويراستاران را مزاحم مينويسنده از بعضي●

باره چه نظري داريد؟در اين. دكننشان را خراب ميشناسند كه متنمي

كنم آقاي دكتر يوسفي به من عرض مي. نديدم از اين چيزها  مننه،�

 و اين خواهم كتابش را چاپ كنمطور كه مي هر تا بتوانماجازه كتبي داده بود 

.كردمكار را 
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.دانستند قطعاً كارشان بهتر خواهد شداعتماد داشتند و ميبه شما ●

ايشان واقعاً به من . ر استاد شفيعي كدكني استيكي از استادان حاض�

با اطمينان و . امكردههاي ايشان را من كار  از كتابجلدلطف دارند و چند 

. كردم و من تصحيح ميدادندبه من ميترين ناراحتي كتابشان را بدون كوچك

 ولي ،تر از آن هستم كه كار ايشان را تصحيح كرده باشمالبته من كوچك

كردند ايشان تشكر مي. كردمكردم درست ميپيدا مي سهوالقلميخب، وقتي

لفان و صاحبان كتاب هيچگونه مشكلي ؤما با م. خيلي محبت داشتندو 

ام به كار ويرايش كه كار فرهنگي از شغلم هم راضي هستم و تا زنده.نداشتيم

.و مقدسي است ادامه خواهم داد

كر ، فمطالعه بسيار پايين استدانيد كه در كشورمان ميزان مي! استاد●

كنيد چرا عالقه مردم ما به كتاب كم شده؟مي

ميزان سواد در گذشته كم بود ولي اآلن ميزان . امباره فكر نكردهدر اين�

.انتشار كتاب خيلي باالست

.طبق آمار، مطالعه ما نسبت به كشورهاي ديگر خيلي كم است●

ن چاپ كتاب در كشور ما،  به نسبت كشورهاي پيشرفته دنيا، ميزا،بله�

.خيلي كم است ولي نسبت به چند سال قبل، چاپ و مطالعه بيشتر شده است

با وجود ماهواره و اينترنت و كامپيوتر و تلويزيون، در حال حاضر ●

تواند در اين ميان جايگاهي آيا كتاب هم مي. اوقات فراغت مردم پر شده

داشته باشد؟

.دش را داردكتاب وسيله مقدسي است و جاي خو�

 كار فرهنگ و كتاب با توجه به ميزان ؟كرديدكار ميهبا مسئله معاش چ●

معاش براي بنابراين، . استقبال خوانندگان و چاپ كتاب كم است

.نويسندگان و خادمان كتاب سخت شده است
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نواده و خا. همان مقدار حقوق قانع بودمبه. م از زندگي زياد نبودتوقع�

كرديم و توقع زيادي ما خدا را شكر مي. طورهمينهمسر و فرزندانم هم 

مان از زندگي. دادهم مي دولت گاهي اضافه،گرفتممن حقوقي مي. نداشتيم

.امالحمداهللا راضي هستم و كمبودي در زندگي به آن صورت نداشته

فرزندانم همه . رفتمالبته اگر حقوق زيادي داشتم بيشتر مسافرت مي

 دو وسه فرزند دارم؛ يك پسر كه مهندس كامپيوتر است. هستندكردهتحصيل

. ليسانس استدختر كوچكم فوق. ؛ جمعاً سه فرزند و شش نوه دارمدختر

. و دبير است دارد ليسانس ادبيات ديگرمدختر

.  است»كليات سعدي«ايد يكي تصحيح از كارهاي خوبي كه شما كرده●

درباره اين تصحيح توضيح بفرماييد؟

 فرزند »اصغر علميعلي« به مديريت »سخن«ه با انتشارات هاست كسال�

ي  منقّحكليات سعديخواستند . كنم، همكاري مي»محمدعلي علمي«ياد زنده

چهار سال يا بيشتر روي اين كتاب . چاپ كنند و اين را به عهده من گذاشتند

.كار كردم

 شمسي تصحيح كردند، 1315 را در سال كليات سعدي،مرحوم فروغي

تها چون ايشان كار سياسي هم داشتند از حبيب يغمايي كه آن موقع جوان من

. جوياي نام بود، كمك گرفتند و با همكاري ايشان كليات را تصحيح كردند

براي . توانست تمام جزئيات را ببيندمرحوم فروغي خودش، خيلي دقيق نمي

 تازه شروع همين كار را به عهده آقاي يغمايي گذاشتند و آقاي يغمايي هم كه

الخط برآن رسمعالوه. به كار كرده بودند اشتباهات كتاب را تصحيح كرد

تمام اين كلمات و جمالت . هايي هم در داخل آن بودغلط. رعايت نشده بود

اي مثالً در قصيده. بعضي جاها افتادگي داشت.  درآوردمكليات سعديرا از 

يك بيت از وسط قصيده در مقدمه اشاره شده، و خواهم نام ببرم كه نمي
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.  بيت پايينباال يك مصرع ازبيت  منتها يك مصرع از ؛افتاده

 هم داشتم كه در زمان ياقوت مستعصميگلستاني. اينها را درست كردم

در اين . زبان نبودفارسي هر چند،ياقوت، خط زيبايي داشت. نوشته شده بود

ه سال قبل از فوت كتاب اشكاالت نوشتاري وجود دارد و اين حدود پانزد

حاتي كرد  اصالگلستاناهد، سعدي بعدها روي طبق شو. سعدي نوشته شده

خذ قرار أ محسناتي دارد و معايبي، اين را ماين كتاب. كه در اين نسخه نيست

كند و غزلياتش را ها فرق ميكه دارم با ساير گلستان گلستاني بنابراين. دادم

مقداري .  بودندساختهاده چاپ استاد غالمحسين يوسفي كار كرده و آم

 به علت اماخودم سرپرستي چاپش را به عهده داشتم . حروفچيني هم شد

غزليات آن نسخه را با . اش را داشتمولي نسخه. درگيري ناشران، چاپ نشد

هايش اين است يكي از فرق. غزليات كتاب فروغي كلمه به كلمه مقابله كردم

:اند مثالً عبارتي را چنين آورده،ستهزار هايي كه اآلن در باكه در گلستان
هر كه عيب ديگران پيش تو آورد و شمرد، الجرم عيب تو پيش ديگران «

هر كه عيب دگران پيش تو «: نوشته شدهگلستانولي در اين . »خواهد برد

. كند چقدر معني عبارات را عوض مي»سپرد« ببينيد اين كلمه »...آورد و سپرد

گويد و توصيه  عيب ديگران را پيش تو مياست كهصحبت از كسي يعني 

.كند كه به ديگران نگوييمي

. ايدهايي هم داشته شما در وادي طنز هم دستي داريد و فعاليت،استاد●

درباره طنز هم صحبت بفرماييد؟ممكن است 

 كـه خـدا   - شهرياري جواني با طنز آشنا شدم و آقاي اسداهللا     زمانمن در   �

 و هاي كمالو، كمـاج    معرفي كرد و من با تخلص      توفيقه  ب مرا   -رحمتشان كند 

.  كار كـردم گل آقا با مرحوم صابري در  بعد از انقالب هم   . سوز، كار كردم  نيم

از اشعار جدي   . البته خيلي مداوم نبود ولي شعرهاي طنز هم در گل آقا داشتم           
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اسم اي به نام  اشعارم را در مجموعه   . كمتر قطعه دارم  . هم غزل و قصيده دارم    

.ام چاپ كردهگل

.از اشعارتان براي ما بخوانيد●

.است» منظر صبح « نام شعر �

حـايد در صبـر از شرق گشـتا كليد سح

ر صبحـزنان دختدهـرون خنـرده بـد از پـآي

انـايد به جهـف خداوند گشـدري از لط

حـد در صبـرق گشايـر از شـد سحـا كليـت

دندـادر شب برچيـچا كه سيهـديده بگش

ر صبحـ اخت،وس فلكـفانوش زـگشت خام

ارـاهي مسپــديده بگشا دل خود را به سي

ط كور شد از خنجر صبحـاش فقـم خفـچش

خيز از جايبنه كم از مرغ و گياهي به طر

پرور صبحشهد جان نوش كن از چشمه جان

نـرق، ببيـه در شــق بيفروختـل عشـمشع

ونگر صبحر افسـها كند اين دختونـه فسـچ

دارديـان مـافي كه عيـاين همه پاكي و ص

حـر صبـ مظه،رــردان خدائيست مگــدل م

داريـق، پنـگ فلـون رنـر خـق منظـدر اف

ر صبحـك بر سـده ز آزرم فلــادر افكنـچ

ازكـدي نـت ز پرنــاز طبيعــه اعجـيا ك

ر صبحـر پيكـه بــي بافتــون پيرهنــگالله

انـد جهـدم خورشيــ مقطاق نصرت زده بر

ه و گل معبر صبحـده با اللـن شـه آذيـيا ك
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اغرـ در سان،ـكنصـرب رقـك با پاي طـلي

ر ريخته در بستر صبحـاقي مست سحـس

دارديـان مـارين كه عيـش نگـه نقـاين هم

ر از منظر صبحـد كه بگيرد نظـدل نخواه

گ؟ـان گلبانـود را به گلستـاي نوگل خديده

حـآور صبامـع تو پيـل طبـه شده بلبــك

از . ام راضي هستماز كاري يا شغلي يا خدمتي كه در گذشته كرده

البته . تام خيلي خوب اسزندگي.  و همسرم راضي هستمام، فرزندانمزندگي

هايي است كه در ام همين كتابانداز معنويثروت مادي ندارم؛ ولي پس

.ام موجود استكتابخانه

 بودم كه به سرپرستي سخنويراستاران فرهنگ هشت جلدي يكي از 

از ميراث ادب فارسياي به نام، مجموعه. كرديمدكتر حسن انوري كار مي

هاي دانشگاهي است كه ها از كتاباين كتاب. داريم كه ويراستارش من بودم

.بعضي از آنها شانزده بار تجديد چاپ شده است

همه . پيمودمآن را من گذاشت و من اين راهي است كه زندگي پيش پاي 

همه كمبود دارند.  به بهترين طريق بسازند و ناشكري نكنندبايد راضي باشند،

 راضي باشند به  و فعاليت نكنندبودن اين نيست كهقانع.  قانع باشندپس بايد

تالش بكنند و قانع باشند و اتكا و ايمان به جزا  بلكه بايد وضع موجود،

.داشته باشند

. هاي مختلف زندگي شما آشنا شديمها و جنبهها با زاويها جوانم●

تان موفق و پيروز باشيد، همچنان كه همواره در زندگياميدواريم كه

.بوديد

هاي م كه وقتتان را در اختيار من گذاشتيد و حرفتشكرمن هم از شما م�

.ا بشنوندها حرف ما رخواهد جوانما پيرمرديم و دلمان مي. بنده را شنيديد
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در ابتدا نقاشي را تعريف كنيد؟●

.استهنرهاي تجسميشدهمعموالً نقاشي ساده�

 و نقاشي روي آورد؟ طول تاريخ به كشيدن نقشدرچرا آدمي●

اما كسي متوجه اقدام . اندمحققان درباره اين راز جستجوهايي كرده�

هنر آنقدر  براي اينكه؛صورت داده، نشده استن زمينه در اياي كه بشر اوليه

 را به سختي آنبه جان و روح بشر چسبيده است كه زمان و محل تولد 

هاي چشم. تر رفت دوره آلتاميرا خيلي بايد عقبيعني از. شود معين كردمي

. العاده زيبا مواجه شد، نقاش تربيت شدبشر وقتي با اين عالم هستي فوق

ساده  خط چندحتي  تا گي ممكن است اين فرصت را به ما ندهد زندروند

.انداما در هر صورت نقاشان بوده. شيمبك

همين كه . كند نيستبودن به صرف اينكه حتماً آدم نقاشي ميپس نقاش

يعني دارد اين نقش را . كند، نقاشي استبرقرار ميها ارتباط صميميبا زيبايي

و حسي و روحي و و با آن ارتباط صميميكند در ذهن و فكرش مجسم مي

.كند خردمندانه برقرار ميگاهيعاطفي و 

نقاش كسي است  «گويد كه مي هم هستايتعريف كليشهاين ولي خب، 

هاي محصول دست بشر هم اين همه فرآورده. » بكندآفرينينقشكه بتواند 

شما هيچ شناسي بررسي شوند، چون ييقابليت را دارند كه از زاويه زيبا

شناسانه در آن وجود ييبينيد كه بشر ساخته باشد و نگاه زيبامحصولي نمي

شناسانه در آن اگر شما در اطرافتان چيزي ديديد كه نگاه زيبايي. نداشته باشد

هاي مختلف با در واقع بشر در دوره. دهمدخيل نيست من به شما جايزه مي

بعد آهسته . ن دوره غريزي استاي. كند اثري را خلق مي،ذوق و سليقه فردي

نيز از آن اي و عدهگيرد كند و مورد ستايش قرار ميآهسته تعاريفي پيدا مي

كند كه برايش اش آن قدر وسعت پيدا مياين تقليد دامنه. كنندتقليد مي
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.شاگرديو  البته آهسته آهسته و به صورت استاد ؛گيرندقواعدي در نظر مي

رسد كه قواعد بسيار پيچيده و رمز و رازهاي نهفته در ميبعد به دوره آكادمي

.شوددل اين آفرينش، كشف مي

نقش را بيشتر درواقع اگر نقش و نوشته را در كنار هم بگذاريم، آدمي●

چرا؟. كند تا نوشته راباور مي

اي كه  را از لحظهآنما و واسطه است به دليل اينكه نقاشي يا نقش، بي�

 اصولي طراحي  نقوشقدرياز طرف ديگر به. شناسيميكنيم مچشم باز مي

بندند و تا حدودي براي ما شرطي اند كه بالفاصله در ذهن ما نقش ميشده

. شوندمي

ما براساس شرط و شواهد و فاكتورهاي بصري با نقش ارتباط عميق و 

از طرفي آن را كشيم و وقتي ما عكس ماري را مي. كنيمجانبه برقرار ميچند

مختلف بنويسيد همه به راحتي هاي اگر به زبان. نويسيم خيلي فرق داردمي

نشان بدهيم هر آدمي به، ولي اگر تصوير مار را بكشيمفهمندآن را نمي

 يك يادداشت آدمي. شودتفكر و ذهنش فعال مي. شناسدميآن را بالفاصله

ود كه ش حصري مواجه ميحد ودر ذهنش دارد و يك مرتبه با وسعت بي

همين دليل حوزه به.  و وسيله خوبي است براي برقراري ارتباططبيعي است

. استديگرايههتر از حوزيافتهنقاشي بسيار توسعه

گوييم؟ما به چه نوع نقاشي، نقاشي ايراني مي●

هاي بيگانه و بعضاً خودجوش ه با فرهنگهبه دليل اينكه ايران در مواج�

هاي مختلف حاميان قاشي ايراني در دوران ن،داده استهايي نشانواكنش

به هنرمندان  مبلغان مذهبي  همگاهيمختلف هم داشته؛ گاهي پادشاهان

سازي و بوتهكاشيكاري و تذهيب و گلهنر  البته با توجه به.كردندكمك مي

توانيم بگوييم نقاشي كارگرفته شده، ميكاري كه در معماري مساجد بهگره
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توانيم بگوييم نقاشي ايراني، و گاهي به ها به مينياتور ميتگاهي وق. ايراني

البته گرچه اين آخري .گوييم نقاشي ايرانيالملك و شاگردانش ميآثار كمال

شود ولي خب حاال، حال و هواي ايراني و صددرصد اروپايي محسوب مي

خورد در مقايسه با هنر اروپا كه نگرش خاص ايراني در آن به چشم مي

.داردهاي قرص و محكميقالب

هايي بايد داشته باشد؟چه ويژگينقاشي بومي●

من . دهمها در نقاشي، اهميت چنداني نميبندي من به اين مرز،ببينيد�

ست  ابراي اينكه بشر موجودي. ها خودم اين دغدغه و نگراني را داشتمسال

ن راه براي تواند از ايش خداوند است و انسان مياشناسيكه معلم زيبايي

.دست آوردن هويتش تالش كندهب

ها و تفكرها و ساليق است كه بين مبحث ديگر ورود و تقابل انديشه

تر و نخوردهما اگر در نقاشي دنبال موضوع دست. شودها رد و بدل ميملت

هزار ساله تاريخ هفتچون كه دوره. كنيم حتماً پيدا مي، بگرديمبكرتر اوليه

در زمان صفويه نوعي از هنر .  دوران صفويه، هويت ايراني داردتمدن ايران تا

كند و قبل از آن، در دوره تيموريان يا ظهور مي اسالمي-يافته ايرانيقوام

.ايلخانان و قبل از آن، تقريباً به معناي واقعي، نقاشي داشتيم

 مبحث ،اگر بخواهيم به نقاشي ايراني قبل از ظهور اسالم بپردازيم

تري دارد و تقريباً تا دوره صفويه كه اوج هنر اسالميتر و نابخوردهندست

در دوره قاجار، با ورود هنر افول هنر اسالمي.است ما نقاشي ايراني داريم

شود گفت كه مرگ هنر ايراني حد فاصل بين گيرد و مياروپايي صورت مي

تري هاي تازه نگرشدر دوره پهلوي به نوعي،. دوره پهلوي و قاجاريه است

مثل مكتب سقاخانه كه در اواخر . از نقاشي غربي به صورت مدرن پيدا شد

اين مكتب سعي كرده بود فاكتورهاي . دوره پهلوي شكل و قوام پيدا كرد

. قرار داشتنوگراييايراني را رعايت كند و پشتش نوعي 
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بعد از پيروزي انقالب، اگرچه نقاشي ايراني، حال و هواي انقالبي و

ي نقاشي است كه به سمت  بلكه نوع،نيستدارد، ولي نقاشي اسالمياسالمي

كند قلمكاري است كه تالش ميها گرايش دارد و آش شلهسوسياليست

در حوزه. هنري استهويتي را جستجو كند و مركزيت اين تالش در حوزه

اپو در اين تالش و تك. برسند اسالمي-هويت ايرانيكنند بههنري سعي مي

اما .  ديگربه صورتد و در نقاشي يابي مي تجلّ صورتيكبه موسيقي 

توانيم بگذاريم هنر اسالمي، براي اينكه ما اآلن اگر بخواهيم به اسمش را نمي

هيچ شباهتي به آن كه نقاش امروز بينيم  مي،فاكتورهاي دوره صفويه نگاه كنيم

ر هم بخواهيم دنبال هويت حتي اگ. بود، ندارددوره كه اوج هنر اسالمي

!يم بايد كدام هويت را جستجو كنيم؟بگرد

مكاتب و تكنيك غربي به لحاظ فرهنگي،  و ابزار وفناوريصرفنظر از 

غرب به دنبال اين است كه بداند چه تفاوتي بين ملت ايران، با سابقه و تمدن 

تان طور كه روم باسشود گفت همانمي. هزار ساله و غرب وجود داردهفت

.سازي در گذشته بود، ايران هم چنين حالتي دارديكي از مراكز بزرگ فرهنگ

چه بعضي گر. اين هنر براي اعتالي هويت خود، تالش زيادي كرده است

ايم،چين استفاده كردهكنند از هنر يونان و روم يا هنرمواقع ما را متهم مي

ها، امروزه غربي. تپيرايه و باهويتي اسولي هنر ايران هنر مستقل و بي

 و ابزار فناوري گرچه از ،شناسندسينماي ما را يكي از اركان تبلور هنر مي

تقريباً . ما در نقاشي هم سعي كرديم اين كار را بكنيم. دنكنغربي استفاده مي

.شود گفت من خودم مدعي اين نقاشي هويتي هستممي

 و ار ساله استهزنقاشي من متعلق به سرزمين من با سابقه تمدن هفت

نوعي از نگرش هويتي ام به جستجوهايي كه در اين زمينه كردهمن با

.كنمام استفاده مي در نقاشيفناوريام، گرچه از آخرين دستاوردهاي رسيده
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به ديد نويني اشاره كرديد كه از دوره قاجاريه به اين سمت، در نگاه ●

ه است و آيا موفق شده ت گرفتئاين ديد از كجا نش. شودجوانان ديده مي

يا خير؟

اي يافته، انتظار بيهودهريزي تدوين بدون برنامهانتظار ما از نسل جوان،�

آورد و وجودبه نظر من بايد عشق و ذوق و عالقه را در بين جوانان به. است

. برايشان فاكتورهاي خيلي جدي آورد و تمدن گذشته را با امروز مقايسه كرد

عهده آموزش و پرورش،گيني است كه بخش اعظم آن، بهاين كار وظيفه سن

عهده راديو و تلويزيون تر آن بهعهده وزارت علوم و بخش مهمبخشي به

.اي استالعادهماست كه رسانه فوق

تواند از رابطه تلويزيون و هنر جديد معتقدم كه نقاش مي اتفاقاً در حوزه

اگر اين . رسانيه كند براي پيامهاي صوتي و تصويري استفادو سيستمويدئو

اگر . كنندحركت ملي در بين جوانان ما ايجاد شود، جوانان ما كار هويتي مي

خورم ها من خودم يكه ميبعضي وقت. انگيز استاين كار اتفاق بيفتد اعجاب

هنر » كانسپچوال آرت« ساله توانسته يك اثر 25 و 24بينم جوان وقتي مي

. يافته در اين زمينه ارائه كندهمگام با ممالك توسعه را خلق كند و مفهومي

اگر در اين نسل، دنبال . اينها ناشي از تيزبيني جوانان ما در اين زمينه است

.بدهيمهم گرديم بايد خوراك الزم را هويت مي

مفهوم در . دانندگريز و معناگريز ميمعموالً مردم نقاشان را مفهوم●

طور است؟نقاشي چ

 مدت متأسفانه. ترين مسائل نقاشي ايران اين موضوع استيكي از جدي�

طوالني بعد از ورود نقاشي مدرن اروپايي به ايران، نقاشي مدرن با اين معنا 

 و نقاشي نقاشي فانتزي. وارد شد كه اين نقاشي، نقاشي دكوراتيو است

گيرد و بيشتر به سمت آهسته از مفهوم فاصله ميفرماليستي است كه آهسته
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ايي و ارتباطات عناصر بصري گرايش دارد و حكم يك عنصر تزئيني را زيب

كند و در گوشه و كنار هم دستش را به دست آخرين ادراك پيدا مي

اي كه ايرانيان دهد كه البته اين مقوله كم است، ولي در دورهشناسي ميزيبايي

نبال هنر  سال است كه به د26 الي 25كنند، اروپاييان حدود اين را دنبال مي

گذاري تأثيررساني و كنند آن خاصيت پيامروند و سعي ميميمفهومي

جايي آيد بهآهسته مياين آهسته. ريق نقاشي تثبيت كنندرا از طمفهومي

شود بعضي از جريانات رسد كه مثالً وقتي هنر انقالب در ايران مطرح ميمي

ه اينها دارند روايتگري كگويند ميو كنند نقاشي انقالبي، آن را تقبيح مي

كنند درواقع عواملي تالش مي.كنندتصويرسازي ميو كنند كنند، نقاشي ميمي

كه در همان موقع درحالي. اعتبار كنندكه نقاشي دوران انقالب را بي

صورت خيلي جدي در معنا و مفهوم نقاشي دنبال ها، اين كار را بهاروپايي

.كنندمي

رايي گ يكي از مدافعان مفهوم-استاد بنده-ص ست آقاي الخاهمن يادم 

ما هم به دليل اينكه در اين زمينه از ايشان درس بگيريم خيلي تالش . بود

 بهمندعالقههايي كه خيلي جدي در بين جوانان اآلن يكي از مقوله. كرديم

 با استفاده از ابزار و تكنيك مفهوميهنر شود گرايش بههنر نقاشي دنبال مي

هوش بشر از كدام زاويه و اينكه. اينجا مهارت خيلي مهم نيست. د استجدي

گذاري تأثيرگيرد تا بتواند آن شود و كدام ابزار را در اختيار ميروزنه وارد مي

بينيم نسل جوان ما در اين  مهم است و من خوشحالم كه مي،را داشته باشد

گذار بود و تأثيريم بسيار اتفاقاً نمايشگاهي كه ما داشت. زمينه خيلي تواناست

باعث شد بيشتر مردم به سمت نقاشي كشيده هنر مفهومي اين نهضت جديد 

ها هستند ولي شود گفت علمداران اين رشته اگرچه پيشكسوتشوند و مي

شود گفت دو دوره نقاشي هنر حاميان اصلي آن نسل جوان است و تقريباً مي
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ترين نوع نقاشي بود كه ما پربينندهدر ايران  هنر مفهوميياكانسپچوال آرت 

.حال داشتيمتابه

در ونيز برگزار شد كه چند دوساالنه حدوداً صد و ده سال پيش يك ●

.  كه شما هم در آن تشريف داشتيد تكرار شدوقت پيش هم دوباره مثل آن

در اين باره توضيح بفرمائيد؟

نياست، در دهنرهاي تجسميترين رويداد حوزهاين رويداد، مهم�

 چند وجهي كه به اين ماجرا دارد و انرژي العادهفوق سابقه و نگاه خاطربه

جهاني است و قدمت دوساالنه  اين .اي كه به آن معطوف استالعادهفوق

يعني در هر صورت . زيادي دارد و از صد و ده سال پيش شروع شده است

يعني . مطرحند»ونيز«دوساالنه بزرگان تاريخ نقاشي كساني هستند كه در

هاي جديد در هاي جديد و نظريات جديد و شخصيتمحل ظهور انديشه

بار هر دو سال يكدوساالنه اين .  ونيز استدوساالنهحوزه نقاشي همين 

دوساالنهترين همين دليل با پنجاه دوره برگزاري، با سابقهبه. شودبرگزار مي

.دهداست و كار خودش را خوب انجام مي

شود گفت كه اتفاقات اي كه كشور ايتاليا در اين زمينه دارد، ميهبا پشتوان

بخش بزرگي از مكان برگزاري اين . دهد رخ ميدوساالنهدر اين مهمي

هايي كه كشورهاي مختلف اي از ساختمان، باغ است و مجموعهدوساالنه

از شود و تعداد كمياند كه البته شامل همه كشورها نميخريداري كرده

ايران هم از قبل از انقالب، اقدام كرده و .ورها در اين باغ ساختمان دارندكش

مان، كردن هويت نقاشيتقريباً ما براي پيدا. رسيده استظاهراً به نتيجه ن

كه صورت هاي مختلف شركت كرديم و اين اقداميدوساالنهآهسته در آهسته

از آنجايي كه .  بوددر ايرانالمللي هنرهاي تجسميگرفت اولين حضور بين

هنر نقاشي شود و بيشتر كارهاي تازهارائه ميدوساالنهكارهاي جديد، در اين 
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آيد، جاي خيلي از هنرمندان ما در آنجا خالي بود و اينكه بعضي از به آنجا مي

. شركت نكردند دليل بر ضعف آنها نبوده استدوساالنههنرمندان ما در آن 

فقط شما شركت كرديد؟●

 آقاي نادعليان و آقاي دارش كه كار مجسمه  من به عنوان نقاش و.نخير�

ما . هاي قبلي حدود پنجاه سال، جاي ايران خالي بوددر دوره. ارائه كردند

حتي مسئوالن ونيز . كندبار است كه شركت ميكرديم ايران براي اولينفكر مي

كنيم و در  ميبار است كه شركتكردند كه ما اولين فكر ميدوساالنهو رئيس 

داده، حضور ترين اتفاقاتي كه رخشان گفته بودند كه يكي از بزرگمصاحبه

.ها دوري استايران بعد از سال

ما ! دانست كه آيا ايران در آنجا حضور داشته يا نههرحال هيچكس نميبه

در ونيز دنبال اين ماجرا بوديم و فهميديم كه قبالً از ايران نقاشان زيادي 

 ولي نيا، اسفندياري و پزشك سهراب سپهري،اند؛ از جملهردهشركت ك

ببينيد نقاشي ايران، پااليشگاه ورود هنر بيگانه به ايران . اندحضور ملي نداشته

.بوده است

گروه بعدي بايد . ما هفت ماه پيش اقدام كرديم. البته ما دير اقدام كرديم

اگرچه .  دست بازتري آنجا بروند يا دو سال قبل خود را آماده كنند و بااز يك

آقاي . ها بوديمترينبا همين شكل هم كه ما شركت كرديم جزو درخشان

 گفتند كه غرفه ايران يكي از پنج غرفه جذاب در - دوساالنهرئيس -بوناما 

گفتند ايران يكي در آنجا جو درباره ايران خوب بود و مي.  بوددوساالنهاين 

تر از همه، اين است كه جهان امروز مهم.  استاالنهدوسبگيرهاي اين از جايزه

.افتاد جاي دنيا اين اتفاق نميچقدري آشنا شد كه در هيبا هنر نقاشي ايران به

 را دوساالنهشارجه، اول شدم و جايزه بزرگ آن دوساالنهمن خودم در 

ل حابا اين.  ونيز را ندارددوساالنه شارجه، آن اعتبار دوساالنهاما . گرفتم

دو و در ونيز پنجاهاتفاقاً. گذارند ميي شارجه انرژي زياددوساالنهمسئوالن 
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در . كشور شركت كردند، ولي در شارجه شصت و چند كشور شركت كردند

صورت آزاد هم شركت كرده بودند ولي سابقه ونيز را آنجا هنرمندان زيادي به

 مسئوالن خواهش من از. ساله شارجه مقايسه كردهفتشود با سابقهنمي

 دستاوردهاي ينكنم كمك كنند تا بعضي از هنرمندان به آنجا بروند و آخرمي

.را ببينيدهنرهاي تجسمي

آيا حمايت دولتي الزم است؟. شود نقاشي دوباره جان بگيردور ميچط●

هاي مختلف دوستان، حمايت.  سر راه نقاشي وجود نداردهيچ مانعي در�

 منتقداني است كه مشكل بزرگ نقاشي ما،. هستداران، دولت و همهگالري

هاي  جنجالتأثيرحتي اطالعات اندك هم درباره نقاشي ندارند و تحت

 كار حوزه نقاشي،. كنندكنند جنجال ميمطبوعاتي كه فقط به گيشه فكر مي

هر طور دلمان هاي سينما نيست كهخواهد و مثل كار هنرپيشهجدي مي

هنرهاي هاي حوزهكنم تمام بچهفكر مي. نيمخواست با آن شوخي ك

خاطربهاينها . انداينها هنرمند واقعي. اي دارندهاي ويژهتجسمي، حساسيت

 جانشان به نقاشي وابسته بلكه،اندهنري نشدهشان وارد حوزهشكل و قيافه

.است

تجربه، يكي از هاي بيآدم. معضل ديگر، آموزش غلط نقاشي است

جريان نقاشي راه افتاد و خوب هم دارد . اندگ نقاشي در ايرانهاي بزرآفت

اند و اگر فكر بنابراين اگر دوستاني در حوزه آموزش نقاشي. كندحركت مي

آيد، فضا را در اختيار ديگران كنند در آموزش، كاري از دستشان برنميمي

 از كار اين هامن بعضي وقت.توانند اين كار را انجام بدهندقرار بدهند كه مي

. كنمكنند حيرت ميهنرجوياني كه آثار عجيب و قشنگي خلق مي

تواند مثل يك نوآموز امروز اروپايي از ساله ايراني ميمثالً جوان هفده

آكادميك اروپايي تواند مثل يك نقاشخالقيت خودش استفاده كند و مي

.حركت كند
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وسيقيدان يا نقاش يعني اگر دوست من م.  اتفاقي استخيلي از مسائل،●

ولي . دادمكرد، من هم راه او را ادامه ميبود و از سبك استادي پيروي مي

سالگي  آدم نقاش را چطور بايد از هفت؟آيا واقعاً بايد اين راه را بروم

به بيراهه نرويم؟بشناسيم و راه درست را پيدا كنيم و 

كي از فاكتورها ببينيد اگر ما ي. ترين مباحث استاين نكته يكي از جدي�

را، كشف هنرمند يا كشف استعدادهاي ناشناخته در سيستم آموزش و 

. نداريممتأسفانهاي داشته باشيم كه پرورش در نظر بگيريم، بايد برنامه

همه مردم بايد عاشقانه .  هنر و رياضي:جهان روي دو محور استوار است

اين دو . ي است چون كليد كشف دنياي درون،رياضي را دوست داشته باشند

در سيستم آموزش هم بايد الفباي هنر و . تا فاكتور را بايد جدي بگيرند

.مان درست باشدهمه بياموزيم و حتي بايد آموزشرا بههنرهاي تجسمي

. دهندصورت خصوصي درس مياي دارند بهنكته ديگر اين است كه عده

من .  هنرمندمعضل بزرگي است برايمعلميتك. اين اشتباه محض است

ها تقسيم بكنند كه حداقل از يك ها را به تعداد آدمكنم كه معلمخواهش مي

البته اين احكام . بچه بايد چندوجهي بار بيايد. كنندحوزه فرهنگي تغذيه مي

آيند در يك مدل آموزشي خوبي قرار ها ميرا وقتي حذف بكنيم، بچه

.گيرندمي

مكاناتي وجود دارد؟ها چگونه است و چه اروش كشف نخبه●

. كنم به او آموزش بدهمكند من سعي نميشاگردي كه به من مراجعه مي�

صرف نشاندن . ها و استعدادهايش را بشناسمكنم افكار، انديشهاول سعي مي

نه فقط اينها . دادن، غلط استاي درسها كنار هم، و با يك شيوه كليشهبچه

يك سيستم آموزشي غلط، در . شوندشوند بلكه گم هم ميكشف نمي

؟چرا. توانيد شاگرد يك استاد را تشخيص بدهيدميراحتي به شما متأسفانه
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ها ما به جاي اينكه خودمان را به بچه. كندچون كار آن آدم را دنبال مي

ما بايد سعي كنيم به . اين كار روش دارد. تحميل كنيم بايد آنها را كشف كنيم

.ها به ما نزديك شوندآنها نزديك شويم نه اينكه آن



��� 	�


بهرام دهقانيار

، تهران1344متولد

 شروع 1365سالگي با نوازندگي پيانو، شروع فعاليت موسيقي در هفت

 سفر به 1368 با ساخت موسيقي متن سريال خانة مادربزرگ، آهنگسازي

 بازگشت به ايران و ساخت موسيقي 1373آلمان براي ادامة تحصيل، 

سوار، هاي خانة سبز، همسران، پدرساالر، اين خانه دور است، كهنهلسريا

.رسم شيدايي و كمربندها را ببنديم

اي، هاي شاخ گاو، عشق شيشهودو فيلم سينمايي به نام بيستآهنگسازي

 با صداي ماني رهنما، »پرنده« ترانة آهنگسازي، . . .آن سوي آيينه، رازها و 

.» صدا بزناو را«ساخت موسيقي و شعر 

 و  همكاري با مركز موسيقي سازمان صدا و سيما:هاي ديگرفعاليت

.تدريس موسيقيهمچنين 
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آقاي دهقانيار چه كسي استعداد شما را در زمينه موسيقي كشف كرد؟ ●

 كادوي تولدي بود كه براي برادر  باآشنايي اوليه من با ساز، در حقيقت�

و وقتي خانوادة من تشخيص دادند تر من آوردند كه يك ملوديكا بود بزرگ

هاي منطقي و هدفمندي به گوش كه درحين كاركردن من با اين ساز، ملودي

 بالفاصله پيشنهاد كردند كه بنده تحت تعليم قرار بگيرم و از همان .رسدمي

.زمان براي من يك پيانو گرفتند و آموزش من شروع شد

چطور اين ساز . ردپيانو سازي است كه در آن آرامش خاصي وجود دا●

را انتخاب كرديد؟

بودن و امكاناتي كه در ذات خودش به عنوان يك ساز پيانو به دليل كامل�

 از جمله درس .استاي موسيقي، الزامي براي بسياري از دروس حرفه،دارد

كنند، چرا چون  لب يا پيانو اصالً تدريس نمي62هارموني را بدون سازهاي 

طور همزمان كه چند صدا را بهآورد  ميوجودبهآموز براي هنراين امكان را 

كنند تجربه ثابت كرده كه در كساني كه پيانو كار مي. بشنود و اجرا كند

تر شان قويبرنامه. تر هستنداركستراسيون و آموزش سازهاي ديگر، موفق

دهد كه ده صدا را همزمان است، به دليل اينكه اين ساز اين امكان را مي

. كندتر ميقويبراي كارهاي بعدي  گوش را .بشنويم

شانزده، (.شما با توجه به اينكه كار آهنگسازي را زود شروع كرديد●

 از شروع فراينداين .  معلوم است كه استعدادتان زياد بوده،)سالگيهفده

آموزش تا آهنگسازي چگونه گذشت؟

توانم بگويم آهنگسازي و ساخت و خلق ملودي و در ت ميئبه جر�

وجه با تحصيالت موسيقي هيچبه. حقيقت پردازش اصوات وديعه الهي است

عنوان يك ايراني هب- ضرورتش . توان آهنگساز شد و ملودي خلق كردنمي

. استهاي موسيقي آموزش و شناخت واقعي روي رديف-كنمعرض مي
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آشنايي هاي موسيقي بخواهيم بسازيم بايد با رديفكه چون ما هر ملودي 

تر به اركستر سمفونيك و و بعد براي كاركردن نياز گسترده باشيم داشته

ويژه اين روزها شناخت روي كامپيوتر ، و بعد به داريمسازهاي سنتي خودمان

كند براي كار اركستراسيون ها و نرم افزارهايي كه كمك ميو استفاده از برنامه

هاي رديف اول :رددر نتيجه سه وادي در اين زمينه وجود دا. و ضبط موسيقي

 موسيقي ،سوم؛سازهاي سمفونيك، دوم؛موسيقي و آشنايي با سازهاي سنتي

هر سه اينها را بايد آهنگساز آموزش ديده و بلد باشد و بتواند با . الكترونيك

ها سعي كردم روي اين سه مقوله كار من در تمام اين سال. همه اينها كاركند

. بيش مشخص است ومن كمكنم و نتيجه اين كارها روي آثار 

ايد؟ ايد آيا جواني هم كردهشما كه زود كار آهنگسازي را آغاز كرده●

ياد اسماعيل هاي موسيقي سنتي را با زندهمن در زماني كه داشتم رديف�

نظر هچون اينها ب. دادم در كنارش موسيقي پاپ هم گوش ميكردم كار ميديبا

وقت به شكل دم در زندگي هيچمن هر كدام دو مقوله جداست و سعي كر

هاي خاص خودش را هر موسيقي ويژگي. متعصبانه با موسيقي برخورد نكنم

دارد كه قابل احترام است و استانداردهاي آن را بايد در بخش آهنگسازي ياد 

را اگر بشود به شكل كارشناسي هر كاري . گرفت تا بتوان از آن استفاده كرد

شود ها ميآن فرمولاز آيد كه دست ميهايي بهداد و تحليل كرد، فرمولگوش

. استفاده كرد و شبيه به آن كار، آهنگسازي كرد

شما قبل از اينكه رشته موسيقي را در خارج از كشور ادامه بدهيد در ●

چقدر موسيقي . هاي موسيقي ايراني را آموختيدايران موسيقي و رديف

گذار بوده است؟تأثيرايراني روي كار شما 

ام پايه و مبناي  درصد كارهايي كه بنده ساخته80ون استثنا شايد بد�

. هاي ايراني استهاي اصلي آنها، برگرفته از موسيقي اصيل و تمملودي
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البته در .فيلم باشد يا ترانهمربوط به بستگي به اين هم دارد كه موسيقي 

كنم كه هاي اصلي از ترفندهايي استفاده ميبخش تنظيم اركستر و گسترش تم

ردن كصداييدر بخش هارمونيزاسيون يا چند. شدتواند موسيقي كالسيك بامي

هاي اصلي من هميشه اما تم. كنيمآهنگ، از ترفندهاي ديگري استفاده مي

.موسيقي ايراني است

ال را براي اين پرسيدم كه جوانان امروز بدون شناخت موسيقي اين سؤ●

صورتي كه بايد موسيقي ملي را روند، در اصيل به سراغ آهنگسازي مي

هاي خوب بشناسند و نبايد به نام ابداع و نوآوري، سبك و وزن و دستگاه

نظر شما در اين مورد چيست؟. هم بريزندموسيقي را به

همان شكل كه يك اديب بايد فارسي را خوب به.  با شما موافقمكامالً�

 اگر نداند و بدون  ورعايت كندبداند و اوزان شعري و قواعد دستوري را 

من با . توجه شعري بسرايد آن شعر ايراد دارد حداقل از ديدگاه كارشناسان

اعتقاد به اين قضيه سعي كردم در همان كودكي كه شروع به آموختن موسيقي 

خوب ياد بگيرم، و در بخش نزد استادان مختلف كردم بخش تئوري آن را 

اي آن همان سبك كالسيك اجرايي هم در سه سبك جدا كار كردم كه ابتد

 نوع آموزش آن موسيقي ،بود و چون پيانو ساز غربي و اروپايي است

وقتي هفت هشت سال گذشت و من روي اين ساز تسلط . كالسيك است

پيدا كردم شرايطي پيش آمد كه در خدمت استادان مختلفي باشم و ابتدا از 

خان رتضيهاي مطريق دوستان به استادي معرفي شدم كه ايشان رديف

كردم و سعي كردند و بنده آن را ضبط ميمحجوبي را براي بنده اجرا مي

اين مورد، دو سال و اندي . كردم در جلسه بعد براي ايشان ارائه بدهممي

ها را هم ضبط كنم و هم در طول كشيد و باعث شد بنده بسياري از رديف

 آمد وجودبهاز كشور تا اينكه امكان تحصيل در خارج . كنار ايشان فرا بگيرم
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هاي ديگري را در كنسرواتوار موسيقي فرانكفورت نزد استادان و من تكنيك

هاي مختلف، آلماني تلمذ كردم و آن كاركرد اركستر سمفونيك بود و سبك

.هاي ايران آوردم و استفاده كردمها و موسيقيكه باز هم من آنها را در سبك

ه تحصيل به خارج از كشور رفتند و آقاي دهقانيار در مقطعي براي ادام●

بعد از تحصيل فنون موسيقي غربي و كالسيك به ايران برگشتند و كار را 

ال من اين ؤس. اندالبته قبل از اين دوران آهنگسازي كرده. ادامه دادند

است كه آنهايي كه به شما در دوران قبل از تحصيل سفارش موسيقي 

رش كار دادند؟دادند، چگونه شما را شناختند و سفا

داستان به اين .  بود1365سال در شروع كار من با خانم مرضيه برومند �

ايشان به . شكل بود كه يكي از شاگردان پيانوي من خانم مريم سعادت بود

من گفتند خانم برومند براي سريال جديد خودشان دنبال يك آهنگساز جوان 

هاي جديدي داشته باشد و من با توجه به اينكه گردند تا ايدهكار ميو تازه

 بيش به صورت آماتوري آهنگسازي كرده بودم، خانم برومند اين  وقبالً كم

شعرهايي را آماده كرده بودند . افتخار را به من دادند تا با ايشان همكاري كنم

 ملودي آن را من در  كه»خونة مادربزرگ«در سريال . و در اختيار من گذاشتند

نشيند و ايشان  سالگي ساخته بودم، ديدم كه اين ملودي روي اين شعرها مي9

اين كار براي اركستر . پسندنديد كردند و گفتند كه اين ملودي را مييأكار را ت

 كار عروسكي و  شد كه يك»خونة مادربزرگ«تنظيم شد و تيتراژ سريال 

تان اين ملودي را پسنديدند و تماس گرفتند انگيز بود و بعد از آن، دوسخاطره

.اي من آغاز شدو كار حرفه

شده، نويس اولين كار چاپبراي يك نويسنده يا شاعر يا داستان●

شما بعد از اولين كار چه حسي داشتيد؟. طراوت و حالوت ديگري دارد
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 در استوديوي »خونة مادربزرگ«سريال موسيقي . همين شكل بودبه�

 هيچكدام از من تا قبل از آن تاريخ واقعاً. صدا و سيما ضبط شد سازمان 110

. ولي اين كار تنظيم شد. كارهاي خودم را با اجراي اركستراسيون نشنيده بودم

دارد از استاد عزيزم بابك بيات تشكر كنم چون قبل از اينكه، اين كار البته جا

پارتي تور و ست كه يك جلسه، من از ايشان وقت گرفتم هضبط شود يادم 

كار را بردم و ايشان نگاه كردند و گفتند خيالت راحت باشد كه اين كار 

بزرگي بود و وقتي گروه اركستر با اشارة من خوبي خواهد بود و اين دلگرمي

شروع به نواختن اولين قطعه كردند، شايد من ده متر از زمين بلند شدم و 

همان لذت باعث كارهاي كه البته بعدها . احساس خوبي به من دست داد

.بعدي من شد

هاي آلمان براي ما از سفري كه داشتيد و شيوة تدريس در دانشگاه●

با توجه به اينكه آلمان كشوري است كه موسيقيدانان . صحبت كنيد

اند؟ بزرگي از آنجا برخاسته

،اي شروع كردم كه كار آهنگسازي را به شكل حرفه1365من سال �

براي ادامه ديدم زمان با پايان سربازي من بود كه چون هم. تر شدممصمم

 يكي اينكه براي امتحان ورودي خودم را :تحصيل، احتياج به چند چيز دارم

در مدت سربازي فرصتي . آماده بكنم و دوم اينكه زبان آلماني را ياد بگيرم

همزمان كار آهنگسازي بود كه زبان آلماني را ياد بگيرم و در آن سه سال كه

هاي پروفسور مهران روحاني استفاده كردم و دادم از كالس هم انجام ميرا

 محضر در موسيقي را هتئوري موسيقي و مقدمات هارموني و اصول اولي

بعد وقتي در فرانكفورت امتحان ورودي دادم آنها سه ترم . آموختمايشان 

وانان من به ج. راحتي آموختمبعد زبان را به. جلوتر، بنده را قبول كردند

اي در كشورهاي ديگر دارند كنم اگر قصد تحصيل در هر رشتهپيشنهاد مي
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 چون تا زماني كه زبان را به ،حتماً زبان آن كشور را خيلي خوب ياد بگيرند

 ازطرف ديگر، از جوانان .اي نداردهيچ فايدهرفتن به كالس  ياد نگيرند يخوب

 مقدمات تئوريك اين رشتهشان استفاده بكنند وكنم كه از جوانيخواهش مي

. خواهند امتحان ورودي بدهند موفق شوندهنري را ياد بگيرند كه اگر مي

چون آنجا آنقدر دايرة رقابت گسترده است كه فرد بايد توانايي بااليي داشته 

پيشنهاد من، به . شدگان قرار بدهدباشد كه بتواند خودش را در جرگة قبول

المللي به علم و آگاهي مجهز ي رقابت بينتمام دوستان اين است كه برا

.شوند

كشور آلمان را چطور انتخاب كرديد؟●

هم دوستان .ه من ويزا ندادندبمن ابتدا قصد داشتم به اتريش بروم اما �

براي من از كنسرواتوار موسيقي آلمان كه بنده يك سري و لطف كردند 

 در تاريخ  قرار شد كهومدارك به آنجا ارسال كرده بودم، دعوتنامه فرستادند 

.مشخصي براي امتحان ورودي در آلمان باشم

خورد رياضتي است كه يكي از مسائلي كه در هنر زياد به چشم مي●

جواناني هستند كه موفقيت . فرد براي رسيدن به موفقيت بايد تحمل كند

دربارة دوران رياضت صحبت كنيد؟. بينندبينند ولي رياضت را نميرا مي

اينكه شخصي از صفر برسد به جايي كه هنريثنا در هر رشتهبدون است�

پذير بتواند قدرت ابراز عقيده داشته باشد در طول سه چهار سال امكان

اش فقط و فقط تمرين و مطالعه  مگر رياضت و پختگي، كه الزمه،نيست

. كلي رياضت استطوربهگير و پي

ه ساعت فقط روي براي يك جوان خيلي سخت است كه بگوييم بنشين د

ولي اين فقط بستگي به ميزان عشق آن شخص به . يك چيز خاص تمرين كن

كار و جديتش دارد كه چقدر اين مقوله را جدي بگيرد تا بخواهد از خيلي 
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در آن رشته خاص گيري چيزهاي ديگر بزند و وقتش را روي آموزش و پي

.ز كندسازي يا ساز و يا هر چيز ديگر متمركمثل نقاشي، مجسمه

ترين فعاليت شما ساختن آهنگ براي آثار تلويزيوني و واقع اصليدر●

آيا خودتان انتخاب كرديد يا بنا به تقاضاها و ميل . سينمايي است

كنندگان و كارگردانان در اين وادي قرار گرفتيد؟تهيه

 را كار »خونة مادربزرگ«1365 سال دربه حضور شما عرض كنم بنده �

همين به.  شكل مهيا نبوداينا براي موسيقي پاپ يا ترانه به  آن زمان فض.كردم

هاي هاي سريال تلويزيوني و فيلمدليل سفارشات موسيقي فيلم در قالب

 افتادم در كار ،ناخودآگاهطوربهمن سينمايي به من داده شد و در نتيجه 

سازي هم به من حواله شد كه بايد انتخابولي بعدها ترانه. موسيقي فيلم

يعني در . توانم بگويم اين دو، دو دنياي كامالً متفاوتندت ميئبه جر.كردممي

در .ترانه به دليل اينكه شعر حضور دارد قيد و بندهاي خاصي حاكم است

گيري، حتي صدم براي اينكه تصوير حاكم است بر زمانهم كار موسيقي فيلم 

 شخصاً موسيقي من. ثانيه در هر صحنه قيد و بندهاي خاص خودش را دارد

ر تتر يا عالي و عاليصحبت خوب و خوب. فيلم را خيلي بيشتر دوست دارم

 كدامشان را بيشتر دوست )دختر و پسر(است يا اينكه بگويم بين دو تا بچه 

هاي خاص خودشان را داري؟ هر دوتايشان را دوست دارم و هر كدام ويژگي

.ا داردموسيقي فيلم براي من دنياي خاص خودش ر. دارند
 جدي شروع كردم، چون براي طوربهدر چند سال گذشته من كار ترانه را 

عنوان مثال در طول چند ماه گذشته به. من دنياي خاص خودش را دارد

همكاري كننده عنوان تنظيمافتخار اين را داشتم كه با آقاي فريدون خشنود به

نار اين كار، فيلم من در ك. نام محمد حشمتيه  براي خواننده جديدي بكنم،

آهنگسازي كردم و قبل از آن موسيقي سريال براي جشنواره  را رازهاسينمايي 

. رارسم شيدايي را كار كردم و قبل از آن كمربندها را ببنديم
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كنيد؟چگونه براي يك فيلم آهنگسازي مي●

دهند و كارگردان دربارة ذهنيت موزيكال خودش ابتدا فيلمنامه را مي�

ايي كارگردان يكند كه بستگي به شناخت موسيق با من صحبت ميدربارة فيلم

بعد با هماهنگي ايشان، . آورندهم دارد كه چقدر ايشان از موسيقي سر درمي

هاي فيلم تدوين گيرد تا اينكه صحنههاي اوليه شكل ميموسيقي اين كار از تم

رد هايي كه ضرورت داشود و بعد از تدوين نهايي ما روي آن صحنهمي

.كنيمموسيقي داشته باشد، كار مي

. هاي كارگردان را در بخش موسيقي متبلور كنيمبه دليل اينكه ما بايد ايده

 حاال آن .كنيم روي آن كاركردنشود و ما شروع ميگيري ميروي آن زمان

هايي كه در هر هايي دارد كه بر مبناي اولويتموسيقي فيلم يا سريال، تم يا تم

 مثال در فيلم طوربه. كنيم كار مي،پردازي برمبناي شخصيتوصحنه داريم

 اصرار داشتند كه چون فيلم جنايي است و ايشان دقيقاً »اعالمي« آقاي رازها

برنارد «اند، در نتيجه موسيقي  آثار هيچكاك اين فيلم را ساختهتأثيرتحت 

زدني استاي مثال هم كه روي كارهاي هيچكاك به شكل كليشه»هرمن

گفتند تم اين كار بايد سه يا چهار نت بخصوص . برايشان خيلي مهم بود

48 يا 47تمام . باشد كه من هم تم اين كار را از چهار نت موسيقي ساختم

خب با همين چهار نت در . ثر از همين چهار نت استأدقيقه موسيقي بعد مت

ربه هاي مختلف ايراني و مدرن موسيقي اين فيلم را ساختيم و تجسبك

اين همان ايده مركزي و ايده اصلي است كه در كار وجود دارد و آن . كرديم

توانند به ياد شود ميها با آن تم، وقتي فيلم تمام ميچيزي است كه شنونده

.بياورند

هم استفاده كند كهعهده آهنگساز است كه از چه نت و تمياين ديگر به

شود، بيننده و وقتي فيلم تمام ميگذار باشد و هم تأثيرروي فيلم موسيقي 

.هايي از آن فيلم را به ياد بياوردشنونده از طريق آن تم و موسيقي صحنه
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آهنگ . ايدهاي مختلف آهنگسازي كرده شما براي سريال،آقاي دهقانيار●

قبال مردم مواجه شده؟ستو موسيقي كدام فيلم بيشتر با ا

 جديد كارهاي خودم را با دورة.  از آلمان به ايران برگشتم1373سال �

 وقتي سريال پخش همسراندر سريال .  شروع كردم»رسام« و »بيرنگ«انآقاي

.پخش نشده بوداز صدا و سيما شد شايد آن نوع موسيقي تا به حال مي

 و بعد خانه سبزو بعد . حال نوعي موسيقي پاپ بود درعين وتركيبي از تار

 لطيفهپدر ساالري موسيقي سريال ست كه براه، كه من حتي يادم پدرساالر

اينها باعث افتخار من بود كه . گشتهم ساخته بودند و دهن به دهن مي

ييد مردم قرار أها، مورد اقبال و تكردم در سريالهايي كه من كار ميتم

ها داستان توانم ساعتبعدش هم براي هر كدام از اينها من مي. گيردمي

ترين توانم بگويم براي من جذابولي در كل مي. بگويم، از شرايطي كه بوده

قبال مردم واقع شود و از ستلحظه زماني است كه كاري را كه ساختم مورد ا

.كنماين بابت از خداي خودم تشكر مي

 چگونه آن را حل ، بيايدوجودبهاگر بين آهنگساز و كارگردان اختالف ●

كنيد؟مي

اي كه مترين تعداد قطعهچون موسيقي فيلم يك يا دو قطعه نيست و ك�

شود، چيزي حدود سي قطعه است، مطمئناً در يك موسيقي فيلم ساخته مي

.بدون استثنا هميشه بوده است. آيداختالف عقيده پيش مي

اگر كارگردان، درك درستي از موسيقي داشته باشد، بايد بداند كه اين 

هاي كارگردان زير ايدهتأثيرآهنگساز فيلم است كه بايد ايده خودش را تحت 

 اينكه به من شخصاً ثابت شده نگاهي كه كارگردان برروي خاطربهپا بگذارد، 

 اينكه از اول فيلمنامه را كار كرده و خاطربه،  داردموسيقي فيلم خودش

. ست كه در آن مقطع، آهنگساز دارد اايتر از آن ايدهدكوپاژ كرده، خيلي قوي
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 بوده و من به اين نتيجه -دوستانه است كه البته -چون هميشه اين جدل

همين گويد و بهبنا به دليلي كه عرض كردم كارگردان درست ميكه ام رسيده

دليل حتي در آخرين كار خودم با آقاي اعالمي، ايشان نظرشان اين بود كه 

تر باشد از نظر شدت، يا قطعة ديگر بايد خيلي اي بايد پايينفالن قطعه ذره

وقتي . كنمديگر در اين مرحله من بحث نمي. سترش كار شودبيشتر روي ارك

بگويد به نظر من اگر ، آيد آن ميد و كارگردان براي شنيدنوشميقطعه آماده 

كنم و خب بايد جايي اصالح شود، بالفاصله من آن قسمت را اصالح مي

است كه من تشخيص داده آن چيزي تر از مطمئناً نتيجه آن هميشه درست

.بودم

 موسيقي فيلم شايد جزئي است كه در خدمت كليات ،قاي دهقانيارآ●

عنوان يك اثر مجزا قابل بررسي و آيا به. گيردفيلم و يا سريال قرار مي

تحليل است؟

اش ها هست كه موسيقيبعضي سكانس. طور استكامالً همين�

فرض كنيد. هاي ساسپنسون دارد، يعني به تنهايي بسيار آزاردهنده استحالت

افتد موسيقي براي تشديد استرس  اتفاق مي در آناي كه جنايتيصحنهدر 

شنيدن اين موسيقي به تنهايي ممكن است جز تشديد استرس، . بيننده است

عنوان يك ابزار براي موسيقي را بهبخواهيم اگر ما . اي نداشته باشدفايده

وسيقي فيلم  م،گوش كنيم از آن بردندادن به افكار خودمان يا لذتآرامش

ولي قطعات ديگري هستند در هر . تواند اين وظيفه را براي ما انجام بدهدنمي

چين كرد از يك شود دستدهنده، كه ميكار، مثل قطعات عاطفي يا آرامش

.كار سينمايي يا سريال، و به شكل مجزا هم شنيد و هم لذت برد

في داريد ايد اگر حرهايي كه براي آنها آهنگ ساختهدرباره فيلم●

وجور كنيم و ببنديم؟گو را جمعوبفرماييد تا اين فصل از گفت
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آقاي رضا بابك در زمان .  شروع كردم1365من كار سينمايي را از سال �

ايشان همان زمان مشغول .  كاراكتري داشتند»خونه مادربزرگ«فعاليت در فيلم 

ايشان .  بودندثيهاركار در يك فيلم سينمايي به كارگرداني آقاي بلوچي به نام 

گردند و دوست آقاي بلوچي دنبال يك آهنگساز فيلم مي كه به من گفتند

شرايط آشنايي برقرار شد و . دارند با يك آهنگساز جوان و جديد كار بكنند

 اولين فيلم سينمايي بود كه من آهنگسازي كردم ارثيهمن قرارداد بستم و فيلم 

شهر در فيلم و  آقاي اسماعيل براري بود بعد از آن. كه البته يك فيلم طنز بود

؛ كه البته با آقاي براري چند كار ديگر هم انجام داديمهادست بچه

.... وجهنم سبزهاي آهنگسازي فيلم

 همكاري كردم كه آن هم در شاخ گاوبعد با آقاي كيانوش عياري در فيلم 

. هاي ديگر كه اآلن يادم نيستفيلمهم بعد . ژانر كودك بود

 را با آقاي آن سوي آيينهبعد .  را با آقاي جعفرنژاد كار كردمايشق شيشهع

البته . كار كردم بود كه با آقاي اعالميرازهاو آخرين كار من فيلم اميني

يعني در حقيقت سال . ناگفته نماند كه من مدت سه سال در ايران نبودم

گسازي فيلم را در  كه بعد از آن سال، مجدداً كار آهنبود اولين سالي 1383

.ايران شروع كردم

 و فصل گشتتر فضاي موسيقي و ترانه گستردهاز زماني كه درواقع ●

جديدي گشوده شد، آهنگسازان به ساختن ترانه بر روي آهنگ روي 

آقاي دهقانيار شما هم اين كار را كرديد؟. آوردند

بك بيـات    آقاي با  ،عنوان مثال به.  بيشتر در قالب تنظيم بود      من شروع كار �

 ساخته پرندهلطف كرده و يك ملودي بر روي شعر خانم شهين حنانه به اسم           

كه من  در حقيقت اولين تنظيمي   . اين را با صداي ماني رهنما كار كردم       . بودند

.شروع كردم در سري جديد كارهاي خودم، اين كار بود
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ها كه تخصص اين كار فصل جديد موسيقي كه شروع شد شايد خيلي●

 شايد سطحي را ارائه يشتند وارد عرصة آهنگسازي شدند و آثاررا ندا

كردند و موسيقي دچار هرج و مرج شد و تا آنجا كشيده شد كه ابتدا با 

نظر شما . رويگردان شدنداز آن  مردم بعد اما ،قبال مردم مواجه شدستا

چيست؟

كنم نبود نظارت صحيح بر توليد كارهاي موسيقي، شايد يكـي از        فكر مي �

 نـه حالـت      و هاي اول گيريشايد نه حالت سخت   . ومرج باشد يل اين هرج  دال

شود وقتي كه يزي كه دچار محدوديت مي    چچون  . رهاكردن بعدي، مفيد باشد   

. شـوند  خوب و بد و متوسط همه با هـم وارد معركـه مـي      بارهبه يك آزاد شد   

ايـن  . اشـد مثل همه جاي دنيا همه نوع موسيقي بايـد ب كه البته من اعتقاد دارم     

گيرند در نهايت چه چيزي خوب اسـت و چـه چيـزي             مردمند كه تصميم مي   

.خوب نيست

يعني كساني كه . شوندفيلتر ميخود بهخودداده كه اينها عموماً تجربه نشان

رفته كنار شوند و رفتهرو مي روبه دارند و با عدم استقبال عمومييكار ضعيف

سبك خاص استقبال با ز يك سري كارهاي اآلن هم به دليل اينكه ا. روندمي

 و شايد حدود شصت گرددشود فقط در همان سبك، موسيقي توليد ميمي

ست كه اگرچه دست به ساز دارند ولي ساز  ا از افرادي از اين توليداتدرصد

جور كار اآلن در بازار همهدر نتيجه. داريم تا ساز، هنرمند داريم تا هنرنما

چون . من از اين قضيه خيلي خوشحالم. كند ميفروش گاهي هم هست و

.رودكاله سرشان نميدر زمينه موسيقي اند كه دادهمردم ما خيلي خوب نشان

ها كارشان  خيلي،ايي در بازار زياد استيالبته چون تعداد كارهاي موسيق

شوند و چه بهتر كه بشوند تا دفعه رود و دچار ورشكستگي ميفروش نمي

.ند كه چگونه كار كنند تا رضايت مردم را به دست بياورندبعد ياد بگير
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هايي دارد؟آثار خوب چه ويژگي●

بودن يك اثر هنري يك چيز كامالً نسبي ميزان تعيين مالك خوب يا بد�

من . يعني شايد ديدگاه من در اين زمينه با ديدگاه ديگران متفاوت باشد. است

ند ويژگي داشته باشد؛ از دانم كه چشخصاً هميشه اثري را اثر خوب مي

در آن لحاظ شده  استانداردهاي كيفي و كمي،ديدگاه يك متخصص موسيقي

ها، باشد، از نظر ساخت موسيقي اركستراسيون و سازبندي، اجراي نوازنده

هاي خواسته شده در اجراي آن قطعه، مهارت) در زمينه ترانه(اجراي خواننده 

اصوالً به آن در زبان انگليسي كيفيت ضبط و مراحل بعد از ضبط كه 

كردن كيفيت ضبط براي كشيدن روي گويند و در حقيقت كامل مي»مسترينگ«

دست ههر كدام از اين مراحل اگر ب. دي و در اختيار مردم قراردادن استسي

اگر جز اين باشد و هر قسمت از . متخصص انجام شود قطعاً قابل دفاع است

شناس خودش انجام نشود، مطمئن باشيد كه دست كارمراحل توليد كار به

طور كه خدمتتان گفتم مردم شود، و همانيك جاي كار دچار مشكل مي

.امكان ندارد از اين خطاها بگذرند. حواسشان جمع است

اينها هم جايگاه و سليقه . گويندآثاري هستند كه به آنها آثار بازاري مي●

باره نظرتان دراين. خاص خودشان را دارند، ولي تخصصي نيستند

چيست؟

گويند كه فقـط كارهـايي بـا ضـوابط هنـري       اي مي سليقة خوب به سليقه   �

 ولـي همـه مـردم حوصـله فكركـردن و            ،درجه يك در آن لحاظ شـده باشـد        

. هنـري ندارنـد  پرداختن به استانداردهاي خيلي باال و با كيفيت را در يك رده    

كـنم ولـي از      و موسـيقي مـي     اي آهنگسازي عنوان مثال من خودم كار حرفه     به

يـك اثـر    اگر  ممكن است   . آورم سر در نمي   ر ديگ ،نقاشي از يك جايي به بعد     

درجه يك و يك اثر متوسط هنري در نقاشي را در مقابل بنده قرار بدهيد مـن    
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مـردم  . كنـد اين در مورد موسيقي هم صدق مي      . يد كنم يأتر را ت  آن اثر ضعيف  

حفـظ بكننـد و بـه    آنهـا را  اند كه زود بتواننـد  هاي سادهبيشتر به دنبال ملودي 

.دلشان بنشيند

همين دليل موسيقي پاپ در هر جاي دنيا، بيشترين ميزان فروش و به�

هاي خيلي پيشرفتة سمفونيك دارد و حتي با جذب را در مقايسه با موسيقي

هاي خيلي پيشرفته كالسيك و يا سنتي اي رديفي و موسيقيهموسيقي

براي همين اگر با كمك . كنندتوانند ارتباط برقرارميخودمان، همه ن

 بتوان موسيقي خوب پخش كرد و روي سليقه ...هاي صدا و تصوير و رسانه

ها و سليقهد شومي گذاشت به نظر من به مرور زمان درست تأثيرمردم 

.متفاوت خواهد شد

ولي شايد كمتر با آن آشنا . تنظيم، يك اصطالح در موسيقي است●

خواهم كه دربارة تنظيم، توضيح بيشتري بدهيد عالي مياز حضرت. يمباش

و بفرماييد تنظيم چه فرقي با آهنگسازي دارد؟

دي يا كاست را شنويد يا پشت جلد سياكثر كارها را وقتي مي�

اند ملودي، نغمه، يا آهنگساز، و نام يك  جا نوشتهبينيد يكخوانيد، ميمي

 از همان  تنظيم:انددر قسمت ديگري نوشتهاند و شخص را جلويش نوشته

. بدهميتوضيحمن راجع به اين دو. ي ديگرشخص يا شخص

ست از نغمه و اصوات اصلي يك ترانه كه روي اشعار  املودي عبارت

خوانيد شما وقتي يك ملودي را از يك ترانه مي. شوديك شاعر گذاشته مي

غير از آن غير از آن خط و بهبهخوانيد در حقيقت آهنگ آن ترانه را داريد مي

شود اين بخش و صدا، ملودي، هر صداي ديگري كه در ترانه شنيده مي

به . خواندكننده برمبناي آن ملودي كه خواننده دارد ميصدايي است كه تنظيم

 هم جدا اما برمبناي ملودي اصلي و در راستاي زهمه امجموعه آن صداها كه
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سري خطوط يعني بر مبناي ملودي اصلي، يك. ندگوي مي»تنظيم«،  هستندآن

ديگري ساخته باشد كه وقتي همه با هم پخش شود شما مجموعاً آن ترانه را 

شنويد كه اين به شكل اجراي سازهاي اركستر در خدمت صداي خواننده مي

حاال اگر صداي خواننده را حذف بفرماييد و بدون .  نام دارد»ترانه«مجموعه 

پس . كننده ساخته استست كه تنظيم اين در حقيقت آن چيزيكالم بشنويد ا

.تنظيم در حقيقت يك نوع آهنگسازي است ولي در خدمت آهنگ اصلي

كننده است؟انتخاب سازها برعهده تنظيم●

طور كه در موسيقي همانالبته. كننده استبله، بخشي از سليقة تنظيم�

معموالً به اين شكل است ارند فيلم، آهنگساز فيلم و كارگردان با هم تعامل د

سرا، هماهنگي الزم را قبالًكننده با سازندة ملودي اصلي يا ترانهكه تنظيم

سازها را و كنند به تنظيم اين سازها يكي شروع ميبعد يكي و دهدانجام مي

 مرحله به مرحله، صداي هر سازي ضبط  وجدابعد جدا. شنوندبا هم مي

شوند و بعد خواننده روي آن كس و مخلوط ميشود و بعد با هم ميمي

.شود يك ترانهمجموعه اينها مي. خواندمي

 درحال حاضر به چه كاري مشغوليد؟،آقاي دهقانيار●

در روزهـاي  را  پيانو و تئوري موسيقي ،من در فاصلة كارهاي آهنگسازي �

 اگر  كنم و  تدريس مي  شنبه و چهارشنبه عصر در استوديوي شخصي خودم       سه

دانيـد در وادي موسـيقي بـه ويـژه           و مي  پردازم مي تي هم باشد به مطالعه    فرص

 بخـواهيم مبحثـي   هموسيقي الكترونيك اينقدر مطالب جديد است كه ما هر چ     

همـين  بـه . آوريـم  باز وقت كم مـي ،را تمام كنيم و مبحث جديدي را باز كنيم      

هـاي  يلمكـنم و فـ    دليل در فاصله كوتاه بين دو تا سـفارش كـار، مطالعـه مـي              

گيـرم و  هاي جديدي را از نقاط مختلـف دنيـا مـي         بينم و موسيقي  جديدي مي 



       به همين سادگي280

دهم تا بدانم در ديگـر نقـاط دنيـا چـه اتفاقـاتي در زمينـه موسـيقي                   ميگوش

.افتدمي

حرف آخر؟●

!كشندكشور زحمت ميفرهنگ اعتالي درود بر همة كساني كه براي �
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دكتر حسن ذوالفقاري

، دامغان1345متولد

.هاي درسيؤلف كتابدكتراي زبان و ادبيات فارسي، پژوهشگر و م

5 مقاله، 85 جلد كتاب درسي، 25 جلد كتاب غير درسي، 20:ليفاتأت

.هاي فارسيداستان��
	�� �����طرح پژوهشي بزرگ از جمله 
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ال، ؤعنوان اولين سبه. هاي فارسي است بحث ما بيشتر درباره مثل●

 از كجا پيدا شده و چرا معادل فارسي براي اين كلمه »المثلربض«كلمه 

ايم؟پيدا نكرده

اي عربي طور كه از شكل و شمايلش پيداست كلمه همان»المثلضرب«�

ضرب به معني زدن است، زدن يك مثل، و البته مثل معاني متفاوت و . است

فاني، وقتي گاهي در متون عر. زدن به معناي داستان استمختلفي دارد، مثل

گويند مثل اين شخص،  مي،خواهند داستاني را از باب تمثيل نقل كنندكه مي

داستاني كه .  و اين موضوع بيشتر در معناي داستان است...به آن ماند كه 

. كردندآوردند و در وجه تمثيل از آن استفاده ميمعموالً براي شاهد مثال مي

آوردن ثل در معناي قرآني، به شكلدر واقع ريشة قرآني هم دارد و اصالً م

كنند؛ برعكس، گاهي هم داستان را در معني مثل استفاده مي. يك داستان است

داستان . »آن پير چنين داستان زد« است مثالً ،فراوانشاهنامه  در المثلضرب

.رفته استزدن به كار ميزدن اصالً به معني مثل

ولي آنچه كه ما به شكل . ته استمثل و داستان تقريباً معناي مترادفي داش

��عنوان و ادبياتمان بهرايج در زبان خودمان، و در فولكلور�����
البته گاهي . شناسيم، همين است كه به اين صورت هم معروف شده استمي

البته اين امثال و . گويندحكم ميوامثالبه آن  وكنندمعنا مياين را با حكم هم

مثل براي خودش يك بافت و يك . يك مقوله نيستندحكم از يك جنس و از 

ها به لحاظ معنايي و به لحاظ موضوع حكمت. ساخت زباني جدا دارد

 چيزي است كه شناخته المثلضرب،هرحالبه. هاستمحتوايي جدا از مثل

 را كه كلمة فارسي است، جايگزين »زبانزد«كنند شده، و امروزه سعي مي

��.  باشد�������تواند دقيقاً جاي  هم نميزبانزده  بكنند كه البت�����

رويد مينانوايي مثالً شما. ها آن اصطالحات مشهور در بين مردم استزبانزد
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اين اصطالح، . » درست، يه نون بده ماتاوستا دست«: گوييدبه شاطر ميو 

.شود اين را مثل گرفت است و نميزدزبانُ

اند دستان يا ي از بزرگان خواستهالبته در بعضي از متون گذشته، بعض

چون در واقع همانگونه كه فردوسي هم بارها . داستان را، جايگزين مثل كنند

مثالً ما كتابي .اش همان داستان است اشاره كرده، معادل فارسيشاهنامهدر 

مقام فراهاني مقامي، نوة قائماكبر قائم اثر علينامة داستانداريم به نام 

براي همين معادل .  استالمثلضرب هم موضوعش معروف، كه اين

 را زبانزداند ها سعي كرده است و بعضي»داستان« كلمه ،»المثلضرب«

ت و بار فرهنگي خاص  گوياسالمثلضرب من اما به نظر. سازي كنندمعادل

.خودش را دارد

ها كجاست؟ها و مثالحد و مرز حكمت●

يك حكمت است؛ يا و اي است كه زيرساختش يك اندرز مثل جمله�

هاي ما چون مثل. كنمكيد ميأن روي تجربه بيشتر تم. يك تجربهشايد هم 

شده، در واقع اينها جمع. حاصل تجربيات گذشتگان و عصارة فكر آنهاست

از آنها خورده و در قالب جمالت كوتاه به دست ما رسيده است و ما صيقل

جربي دارند كه سرشار از حكمت  تهها يك پشتوان�������. كنيماستفاده مي

.و اندرز و پند است

 اغلب مثالً. بينيد شما يك سري عوامل ادبي هم ميها،از طرفي در مثل

��؛ يا عناصر ادبي در آن هست. »بمير و بدم«؛ دو لحني هستندها�����

ها به لحاظ المثلضرببنابراين . »خونهميبره، قورباغه ابوعطاآب كه سرباال«

 پرمغز ولي فاقد  وعميقها جمالتي است تر است، ولي حكمتدبي قويا

البته .  ممكن است از منابع ديني وارد شده باشد وهاي مردميتجربه

��شان در گذشته ها به دليل اشتراك معنايي و محتواييها و حكمت�����

.انداز يك جنس و از يك مقولهاغلب 
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در كار خير «حكم، به عنوان مثال گوييم امثال و همين است كه ما مي

 اينها باشد ولي بار مثلي آن يتواند هر دو، مي»حاجت هيچ استخاره نيست

وحكم در كاربرد، يعني در كاربرد مردم تفاوت ديگري بين امثال. تر استقوي

توان خيلي راحت تفكيك كرد و گفت بنابراين حكمت و مثل را مي. است

ن ما اغلب شعرهاي معروف را البته در متو. كجاها حكمت و كجاها مثل است

از  دهخدا مراجعه بكنيد امثال و حكمشما اگر به . آورندعنوان مثل ميهم به

 را ما توانستيم به موردهزار  فقط هشت،ستههزار مدخلي كه در آن سي

اش حكمت يا اشعار معروف چون بقيه. عنوان مثل خاص استخراج بكنيم

.است

هپيشين. هاي ما حتي غربي هم باشندالمثلضربعضي از رسد بنظر ميبه●

 چه كساني به اين فكر  وگردد؟ چه زمانيشان به كجا برميگردآوري

افتادند كه اينها را گردآوري كنند؟

طبعاً بايد بگوييم از وقتـي كـه انـسان    . هاي تجربي مردمندها حكمت مثل�

م رواج پيدا كرد كـه      پيدا شد اين نوع جمالت معروف و مشهور هم ميان مرد          

 در تمـام    .ل پيام است و براي ايجـاد ارتبـاط        يكي از ابزارهاي زباني براي انتقا     

امـا مـسئله    . هايي را داريم كـه برخاسـته از دل مـردم اسـت            ها چنين مثل  زبان

.  آنها افتـاديم  آوريجمع، ما به فكر تدوين و ثبت و         چه زماني اينجاست كه از    

دانيد قوم همچنان كه مي. هاي زيادي داشتيم  �������در ايران باستان هم ما      

قابوسـنامه شما در   . گفتن معروف بودند  ايراني به حكمت و جمالت حكيمانه     

بينيد كه يك فصل اختصاص دارد بـه پنـدها و انـدرزهاي انوشـيروان كـه                 مي

، متأسـفانه ها داريم، ولي هم، از اين نمونهحكم مثل را دارد و در متون گذشته  

كـه در سـاير     همچنـان .  اينهـا نبـوده اسـت      آوريجمـع ه فكر تدوين و     كسي ب 

 و  آوريجمـع وقت كسي به فكر     هم اينچنين بوده و هيچ    مقوالت ادب عاميانه  
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هاي بعـد،  ها به نسلها و افسانه  ثبت آنها نبوده است و تنها عامل انتقال داستان        

. اندها و نقادان بودهها و مادربزرگهمين پدربزرگ

اي است در حبل رود منطقه(»حبل رودي«رن يازدهم شخصي به نام در ق

ها را در دو كتاب به  در ميان مردم كوچه و بازار رفته و اين مثل،)دماوند

االمثالمجمع در .آوري كرده استجمعمجمع االمثال و جامع التمثيلهاينام

البته . ردالتمثيل همين تعداد مثل وجود دانزديك دوهزار مثل و در جامع

. آوردها را هم مي داستان بعضي از مثلالتمثيلجامعتفاوتش اين است كه در 

شايد هم ما بتوانيم . كردآوريجمعبار، حبل رودي ها را براي اوليناين كتاب

 البته ،ها بسط بدهيمهمان دورهثبت فرهنگ مردم را به و آوريجمعسابقه

آوريجمع عقايد عامه را كلثوم ننهاب پيش از او، آقا جمال خوانساري در كت

كرده و در قالب كتابي، مدون كرده است كه البته در حوزة ديگري از فرهنگ 

او .  داردشاهد صادقنام ه بعد از حبل رودي شاهد صادق كتابي ب. مردم است

بعد از او . در اين كتاب فصلي را به امثال و حكم اختصاص داده است

امروزه به شكل . تا عصر دهخداآوريجمعكنند به همين ترتيب شروع ميبه

دهخدا يك و حكم امثالتوانيم بگوئيم كه كار خيلي مدرن و سيستماتيك مي

.اين مجموعه چهار جلدي، بدون مقدمه است. كار بزرگ است

ما شايد كتب دستور زبان فارسي از گذشته كمتر داشته باشيم ولي در ●

 به زبان مندعالقهخالصه آنهايي كه زبان عربي، نحويون و صرفيون و 

هايي اند و معموالً مثال زياد بودند و در اين مورد هم زياد كار كرده،بودند

شايد آنها زودتر به فكر . ها و اشعار بوده استالمثلضربآورند كه مي

طور نبوده  در زبان فارسي اين، ولي به نظر منتدوين اين قضيه افتادند

؟نظر شما چيست. است
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دانيد كه البته مي. توانيم بگوييم همين بودهيك عاملش، البته مي�

 اينها از اين جهت ،خب. نحويون عرب همين ايرانيان هستندمشهورترين 

كردند كه جمالتي كه در ذهن و زبان مردم جاري بوده، خيلي توجه مي

ند توانسته در آموزش كمكشان كمفيدتر بوده و يكي از ابزارهايي بوده كه مي

.دانيد كه زبان عربي زبان فصيحي استشما مي. كردندو همين كار را هم مي

حاال پيش از اينكه اسالم در آنجا ظهور كند زبان عربي زبان فصيحي بود 

هاي زيادي در آن رايج بود و خيلي از  مثل وو واژگان، اصطالحات

. ردند كآوريجمع و شروع بهنمودندنويسندگان هم به اين مسئله توجه 

گشتند و اصطالحات را رفتند و در ميان قبايل عرب ميض كنيد كه ميفر

همين دليل چون زبان عربي زبان رايج دنياي به. كردند و ثبت ميآوريجمع

شد و زبان فارسي طبعاً تحت اسالم آن دوره بود، توجه بيشتري به آن مي

. اين زبان قرار گرفتتأثير

شود؟ ساخته ميالمثلضرباآلن هم ●

چه زماني �������حاال چرا؟ ببينيد . بله، البته به نسبت گذشته كمتر�

ولي امروز . شود؟ زماني كه ارتباط شفاهي وجود داشته باشداستفاده مي

بايد بگوئيم نسل ما يك نسل . هاي شفاهي به آن صورت وجود نداردارتباط

عت دور هم  خوب فرصت نيست كه پدر، مادر و خانواده چند سا؛الل است

هاالمثلضرباز اين بنشينند و با هم صحبت بكنند و در خالل صحبت 

سينه است و هيچ بهچون راه نقلش سينه پسر از پدر ياد بگيرد واستفاده كنند

هاي تلويزيوني، حتي نشينند پاي سريال امروزه، هم مي.راه ديگري ندارد

، نه المثلضرب، نه گويدهمان پدربزرگ هم ديگر ساكت شده، نه قصه مي

همه مات و . طورمادربزرگ هم همين. ها را داردزبانينه آن شيرين وكنايه

اگر كلماتي از تلويزيون بشنوند فردا به . اندهاي تلويزيوني شدهمبهوت سريال
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ولي واقعاً ! كندشود، خوب يا بد فرق نميسرعت در ميان مردم پخش مي

ها و نشينيها، جاي اين شبديگر رسانههاي راديو و تلويزيون و برنامه

اند و طبعاً اين موارد ها را گرفتهخوانيها و حافظخواني شاهنامهها،خوانيقصه

كه دانيد مي. شوند چون اينها در اثر انتقال ساخته مي،شودمنتقل نمي

ها سيري دارند براي �������. آيند نميوجودبهباره ها يكالمثلضرب

.فرهنگي و ، گردشي دارند به لحاظ جغرافياييخودشان

 و وقتي به كند حركت مينقطه يك  ازالمثلضربببينيد گاهي اوقات

موش «گويند اي ميمثالً در منطقه. كندرسد صدها تغيير مياي ديگر مينقطه

روباه «گويند  در جاي ديگر مي؛»بسترفت جارو به دمش ميبه سوراخ نمي

بافت مثلي همان است ولي . »بست جارو به دمش ميرفتبه سوراخ نمي

به لحاظ اينكه در يك منطقه روباه و در يك منطقه، . تغييراتي كرده است

.موش زياد است

ما در حوزة آموزش از شوند؛ هايي ساخته ميالمثلاآلن هم گاهي ضرب

اين . »يسته ب، ننوشته،امال«گوييم  مي مثالً،كنيم زياد استفاده ميالمثلضرباين 

مروزي است كه در گذشته سابقه نداشته، ولي اينكه به  االمثلضربيك 

 هنوز  كهشود، بايد گفت فراگير شود و نميسرعت ساخته بشود و يا مثالً

ها هم بر اثر المثلضرببعضي . شود و خواهد شد هم ساخته ميالمثلضرب

.»پاك كردن صورت مسئله«مثل اندوجود آمدهترجمه به

همين دليل اآلن احتياج به زبان ظاهراً در حد نياز شده است، به●

شود؟هاي زيبايش خيلي آشكار نميتطورات زباني و جلوه

از كاركردهاي زبان، يكي كاركرد ارتباطي است كه معموالً ما بيشتر از آن             �

كـاركرد حـديث زبـان و آن        ،  يكي ديگر از كاركردهاي زبـان     . كنيماستفاده مي 

 بـه وجـود     المثـل ضـرب در اين حوزه است كه      . و ابعاد ادبي است   حظّ نفس   
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 به حوزه ادبيـات و زبـان دارد يـك نـسبت     المثلضربالبته نسبتي كه    . آيدمي

.درواقع عكس است و حالت تعاملي دارد

گيريم و وارد زبان ها را ما از حوزه ادبيات ميالمثلضرببعضي از 

شود و وارد حوزه ادبيات خته ميها هم در حوزة زبان سابعضي. كنيممي

. بينيمگونه مي سعدي، چهارصد جملة مثل گلستانفرض كنيد در. شودمي

دروغ «يم يگومثالً مي. بخشي از اينها را خود سعدي ساخته و وارد زبان كرده

ولي . اين جمله، جملة خود سعدي است. »انگيزآميز به از راست فتنهمصلحت

قطره قطره جمع گردد وانگهي «،ان مردم گرفته شدههم از زب از آنها بسياري

دهندگي هم در واقع نويسنده و شاعر يك نقش كاتاليزور و ارتقا.»دريا شود

گيرد و آن را مشهور سازد و هم از زبان مردم مييعني هم خودش مي. دارد

.كندمي

گونه شايد بيشترينهاي مثلكاربردن مثل و خصوصاً داستانهموالنا در ب

 اين گلستانو شهرت مثنوي  شهرت خاطربهشايد . نقش را داشته باشد

مثالً در دويست . اندشدهچون اينها بيشتر خوانده مي. ها رايج شده باشندمثل

است، شايد پنجاه، شصت مثنوي و پنجاه تا دويست و شصت داستاني كه در 

گاهي اوقات برند بدون آنكه كار ميهداستانش مثل است و مشهور كه مردم ب

. استمثنويمتوجه شوند كه از 

هايي ها داستانالمثلضربما معموالً براي . هااشاره كرديد به داستان●

وها المثلضربها هم آمدند كتبي را تدوين كردند براي بعضي. شنويممي

د ريشة تاريخي و يا نتوانها ميتا چه حد اين داستان. انداستانش

داشته باشند؟علمي

گاهي يك مثل خودش، به خودي . هاي مثلگردد به ريشهبرمياين �

گردد وانگهي قطره جمع ميقطره «گوئيدوقتي شما مي. خود، روشن است
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مشك «گوئيد اما شما مي.  اين خودش، به خودي خود روشن است»دريا شود

ماند كه اين يعني چه؟ اين بايد داستان  خوب شنونده مي،»خالي و پرهيز آب

يك « يا »گي دم نداشتخر ما از كرّ«يا اينكه . اي داشته باشدهيا مسئل

حاال . ريشه باشدپشتوانه و بيتواند بيگل نمياين دسته. »گلي به آب داددسته

گردد به داستاني مثل همين كه گفتم ها برميبعضي: اندها چند دستهريشه

مني بوده يك آدم بدي: داستان از اين قرار است كه. گل به آب دادهفالني دسته

برادر به اين آدم . خواست ازدواج بكندبرادرزادة او مي. و چشمش بسيار شور

بنابراين از او خواهش . گويد ممكن است با بودن تو اتفاق بدي بيفتدمي

برادر با دنيايي . كند كه در شب عروسي آنجا نباشد و به جاي ديگري برودمي

. تواند شركت بكنداش نميسي برادرزادهچرا كه در شب عرو. روداندوه مي

گلي را طور كه در عالم خودش بوده، دستهرود و همينبنابراين به ده باال مي

چيند، و يك جوي آبي هم بوده كه درست از مسير باغ محل عروسي مي

گويد حاال كه من در عروسي نيستم برادر با خودش مي. گذشته استمي

اين دسته گل را ببرد آب  بيندازم داخل آب، تا گل راخوب است كه اين دسته

. افتداي ميرود و اتفاقاً در حوضچهاين دسته گل مي.  عروسيبه محل

گل را از حوضچه روند اين دستهكردند ميهايي كه در اين محل بازي ميبچه

شود و از آنجا شوند و عروسي به عزا تبديل ميافتند و غرق ميبگيرند، مي

.گل به آب داده استكه فالني دستهمشهور شده 

ها توانيم بگوئيم كه اين واقعيت داشته يا نه؟ بعضي وقتالبته ما نمي

ها ندارند و د، يك واقعيت تاريخي و بعضي، واقعيت دارنهاهاي مثلداستان

يعني در تاريخ ما . اوقات هم، مثل ريشه تاريخي داردگاهي. اندساختگي

 اين داستان ،»اش رسيدفالني به مشروطه«گويند ميمثالً .وجود داشته است

. دارد روسي است و داستاني براي خودشهيعني در تاريخ يك فرماند. دارد

.  آداب و رسوم مردم وگردد به فرهنگ، زندگيها برميلريشة بعضي مث
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اي سقا و در گذشته عده. »مشك خالي و پرهيز آب«مانند مثلي كه گفتم 

كه مردم خيس نشوند فروختند و براي اينينها آب را مي ا؛فروش بودندآب

. ، يعني برويد كنار»پرهيز آب«گفتند  هميشه خيس بودند مي خودشانچون

.گويند نفتي نشوياآلن مي

اين است كه حاال اگر كسي مشك خالي داشت و گفت پرهيز آب، نشانة 

نگي در گردد به يك ماجراي فره اين برمي،خب.كندادعاي بيهوده مي

هايي وجودآورنده مثل گاهي بعضي از اين آداب و رسوم خودشان به.گذشته

.شودهاي آنها محسوب ميهستند كه ريشه

تواند حافظ فرهنگ ها چيست و چگونه ميها در فرهنگ ملتنقش مثل●

آنها و يا منتقل كنندة فرهنگ آنها باشد؟

ه عناصـري سـاخته    ببينـيم از چـ  تـا فرهنگ را تجزيه بكنيم    بخواهيم   اگر�

است، بايد بگوييم بخشي از آن، فرهنگ شفاهي مردم است و اگر فرهنگ             شده

هـاي آن مثـل اسـت بـه      يكـي از زيرشـاخه   ،شفاهي را باز تجزيه و ريز بكنيم      

. حاال ببينيم مثل، چقدر در زيرساخت فكري و فرهنگي مردم اثـر دارد        . تنهايي

   هاي زيـادي داشـته     هر ملتي كه مثل   . اين قابل بررسي است   ياوالً به لحاظ كم

باشد معلوم است كه از پيشينه و ديرينه و از فرهنگ پربارتري برخوردار بـوده      

 را شناسايي كرده    المثلضربهزار  وبيستشايد ما تاكنون نزديك به صد     . است

نيست هزار مثل هم برسد و اين رقم كمي       زنيم تا صدوپنجاه  حدس مي . باشيم

دهـد كـه مـردم مـا هميـشه نـسبت بـه مـسائلي كـه          مـي و همين تعداد نشان  

كردند و آنها را در قالب جمالتـي شـيوا، رسـا،    گذشته، فكر مي پيرامونشان مي 

توانـد  ايـن درواقـع مـي     . نـد نمودا و طنزآميز به ديگران منتقل مي      شيرين، گوي 

بينـيم كـه   در يـك منطقـه مـا مـي        . زيرساخت فرهنگي كشوري را نشان بدهد     
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بافكر و دهد كه مردم اينجا، مردمي اين نشان مي  . ثل وجود دارد  چندين هزار م  

.اند، و اينها گشته و گشته تا رسيده به اينجابافرهنگ و داراي تمدن بوده

يعني ما در مقام . ها دارند حالت اقناعي استخاصيت ديگري كه مثل

ايي هاوقات از مثلگاهي. كنيماثبات يا رد گفته خود، از مثل استفاده مي

يعني همان . شود مخاطب از گفتة ما مجاب شودكنيم كه باعث مياستفاده مي

هاي منتهي اينجا حكمت.كنند كه حكمت و فلسفهنقشي را در زبان ايفا مي

هاي عيني، هايي كه بنايش بر آن تجربهاتفاقاً حكمت. تجربي مردم است

نها چقدر خوب بينيم ايو اگر هم دقت كنيم مي. محسوس و عملي مردم است

هاي خيلي ژرف و با همان اشيا، عناصر، ابزار و چيزهاي پيرامونشان، مثل

.هاستاين، خاصيت اقناعي مثل. اندشيريني ساخته

البته مثل درواقع يك نوع چاشني كالم هم هست و وقتي كه صحبت 

،بريد لذت مي وشويدكند اگر خيلي عادي ارتباطش را برقرار كند اقناع ميمي

ولي وقتي كه يك نفر با كنايه با . منتقل شودايد هم لذت نبريد و فقط پياميش

كند،  چند بيت شعر كالمش را مطرح ميياچند اصطالح زيبا، يك مثل و 

كند و البته  سخن او را بيشتر ميتأثيرگذارد و حتماً اثر بيشتري در افراد مي

.فوايد ديگري هم دارد

. كار برده ها را بشناسي هم بتوان مثلهولي شايد براي مطالعات جامع●

هميشه پادشاهان مستبد بر آن حكومت هرحال كشور ما كشوري بود كهبه

گويي به استعارات و كنايات و كردند و مردم به جاي مستقيممي

.نددآورها روي ميالمثلضرب

يد ها و كلمثالً ما در ميان عشاير، مثل. فرمائيدطور است كه شما ميهمين�

هايي كه در ميان عشاير بينيم كليد واژهدقيقاً مي. كنيمها را استخراج ميواژه

توانيم خيلي راحت رود، چيزهاي كامالً شاخصي است و ما ميكار ميبه
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.بفهميم كه اين مربوط به زندگي عشايري است، بر خالف زندگي شهري

هايي ها، مثلزمينه مثلالبته در پس. شود خاستگاه اينها را روشن كردكامالً مي

اوقات هم گاهي. آفرين باشد حركتمثالً. عد مثبت داشته باشدنيست كه ب

مثالً امروزه . ندنهاي نادرست و نامناسبي منتقل بكها، آموزهممكن است مثل

هاي ما، خالف اين المثلضربكه در كار اجتماعي، درحاليما معتقد هستيم به

آشپز كه دو « يا »آيدديگ شريكي جوش نمي«گوييم مي. شودبه ما توصيه مي

ها، زياد داريم المثلضربنوعاز اين .»نمك يا بيهشتا بشه آش يا شور مي

اين . مل استأت اينها قابل،خب. كندكه كار اشتراكي و اجتماعي را نفي مي

هاي فكري و اجتماعي مردم را شناس كه زمينهجالب است براي يك جامعه

.كندميبررسي 

شدند و وقتي اآلن ها به مقتضاي حال ساخته ميالمثلضربشايد اين ●

العيش، وصف«گويند مثالً مي. بينيم معاني متناقضي دارند مي،كنيمنگاه مي

در . برييعني اگر توصيفش هم بكني انگار داري لذت مي. »العيشنصف

. »شودميبا حلوا حلوا گفتن، دهان شيرين ن«گويند جاي ديگر هم مي

. معنايشان شايد با هم متناقض باشد

 مثالً يك مثـل  ، كاربردش استها وجود دارديكي از چيزهايي كه در مثل  �

. در يك منطقه كاربردي دارد و در جاي ديگر، كاربرد متفـاوت و گـاه عكـس           

بشود، دو نوع برداشت    ممكن است   دقيقاً از يك مثل،     . كاربرد بسيار مهم است   

هرحال گوينده آن، اين اعتقـاد را داشـته       شتي هم كه بشود، به    ولي هر نوع بردا   

ي بـا زبـان     و  ديگـر  ياست و لو اينكه در جاي ديگر، در محلي ديگر، بـا لحنـ             

جـاي ديگـري باشـد، يـا     اين شايد مربوط بـه . ديگر، چيزي خالف آن بگويند  

دي ينـ آبرتوانند  ميهرحال، اينها   ولي به . شايد مربوط به عصر بعد از اين باشد       

.دناز نوع تفكر مردم را به ما نشان بده
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ايد، آيا مقايسه و تطبيقي بين شما كه در اين زمينه پژوهش كرده●

هاي كشورمان با كشورهاي ديگر هم شده و آيا كشوري هم المثلضرب

باشد؟ داشتهالمثلضربهست كه از كشور ما بيشتر 

آوريجمـع  را   اهـ مثـل قضاوت، زماني ممكن است كه ما واقعـاً بتـوانيم           �

هاي مثل كه نـام بـردم بـالغ بـر     ي ما در كتابهامثلاآلن تمام مجموعه  . بكنيم

حـاال  . ست كه آمارش واقعي نيست و ما بيش از اين مثـل داريـم             اهزار  بيست

زبان را هم بياوريم در ايـن محاسـبه، بيـشتر هـم             اگر كشورهاي حوزة فارسي   

 و اين زمـاني     .اندي ايراني هامثلاقعاً   اينها و  ي تاجيكي؛ هامثلمثالً  . خواهد شد 

 كـرده باشـند كـه       آوريجمـع ي خودشـان را     هامثلاست كه ديگران هم تمام      

معلوم است كـه  . ولي فعالً چنين آمار دقيقي نداريم     . بشود دست به مقايسه زد    

برخـي از كـشورهاي     . تـري دارنـد   زمين گنجينه بسيار قـوي    كشورهاي مشرق 

ههاي زيادي بـه زبـان عربـي دربـار    كتاب. ي دارندعربي، مثل مصر چنين حالت  

.  در ادبيات عرب است    هامثلدهندة فراواني   امثال و حكم نوشته شده كه نشان      

اما كشورهاي اروپايي بيشتر از مـا سـعي         . شود مقايسه كرد  هرحال نمي ولي به 

. كنندآوريجمع را هامثلكردند كه به شكل آكادميك، 

هاي فارسي است و بقية المعارف داستانةائردربارة كتاب خودتان كه د●

.توضيح بفرمائيد، آثارتان

ـ     هامثـل هـايي دربـاره     ها، درباره داسـتان   يكي از كتاب  � الغ بـر   سـت كـه ب

كتـابي هـم بـه      . شـود پانصد داستان مثل است و به زودي منتشر مـي         ودوهزار

هاي فارسـي اسـت   المثلضربشود كه مجموعة فرهنگ    مي آوريجمعزودي  

اي و  گيـرد، بـه شـكل كليـد واژه        مي را دربر  المثلضربديك به صدهزار    و نز 

توانيد مـثلش را  راحتي مييعني شما هر موضوعي را كه بخواهيد به   . موضوعي
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توانيـد دنبـال    اي مـي  اي، بـا هـر كليـد واژه       يا به شـكل كليـد واژه      . پيدا بكنيد 

.را پيدا بكنيدي پيرامون آن كليد واژه هامثلالضرب بگرديد يا المثلضرب

 اين كار هم مدت .هاي فارسيالمعارف داستان�اشاره كرديد به داير

ما داريم . چهارسال است كه آغاز شده و گروهي از پژوهشگران مشغولند

كنيم و اينها را خالصه استخراج مياز داخل متون هاي فارسي را تمام داستان

لحاظ داستاني عناصرش را كنيم و به كنيم و برايشان شناسنامه فراهم ميمي

ها استخراج نوزده نوع اطالعات از داخل اين داستان. كنيممشخص مي

كلي در اين مجموعه طوربه. اي دربيايدشود تا به شكل مجموعهمي

توانيم فرهنگ خودمان را كه يكي از ها را داريم و ميچندجلدي، همة داستان

.آنها داستان باشد به شكل عيني ببينيم

هاي منظومههاي ديگري هم در زمينة آثار داستاني وجود دارد مثالً بكتا

كه بررسي و تحليل ده منظومة عاشقانه است و عاشقانه در ادب فارسي 

ها دارد كه شناسي اين داستانهاي عاشقانه و شكل منظومههاي دربارمقدمه

.ها پيش چاپ شده استسال

 و  معاصرهن از چهل نويسندچهل داستاتوان به هاي ديگر مياز كتاب

 اشاره كرد كه كتاب اخير آموزش زبان فارسي براي ايرانيان فارسي بياموزيم

.خارج از كشور است
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استاد جليل رسولي

، همدان1326متولد

رحمه اهللا ( شاگرد استاد سيدحسن ميرخاني  و سال سابقه خوشنويسي45

)عليه

1353 اولين نمايشگاه در گالري سيحون،ي برگزار1352: هافعاليت

 برگزاري سومين 1354ي دومين نمايشگاه در گالري سيحون،برگزار

1355د از شاهنامه فردوسي، كتابت داستان فرو1354نمايشگاه انفرادي،

 شركت در نمايشگاه گروهي هنرهاي 1355برگزاري چهارمين نمايشگاه، 

 برگزاري 1357 خط، -گاه نقاشي برگزاري نمايش1356، در لندناسالمي

 برگزاري دو 1358،گلشن رازكتابت . در نگارخانه شيخششمين نمايشگاه 

 برگزاري 1359ان و موزه نگارستان،نمايشگاه انفرادي در فرهنگسراي نياور

 تهران، - ه در انجمن فرهنگي فرانسه دهمين نمايشگا1359اكبر، نمايشگاه اهللا

هنرهاي  در موزه»يمرغس«يشگاه تحت عنوان  برگزاري يازدهمين نما1360

 برگزاري نمايشگاه 1362، برگزاري نمايشگاه در پاكستان1360معاصر تهران،

،  رم واتيكان- برگزاري نمايشگاه انفرادي در ايتاليا1362سوريه، انفرادي در 

 برگزاري 1367هنرهاي معاصر تهران،شگاه در موزه برگزاري نماي1366

هنرهاي معاصر تهران و افتخار دريافت مايشگاه انفرادي موزهشانزدهمين ن



 كتابت 1368، ) عليه����(مدرك استادي از استاد سيدحسن ميرخاني 

1369، )ره(تابت اشعار ديوان حضرت امام و ك) كارنيمه (البالغهنهجترجمه 

هنرهاي معاصر موزه) ار فصلچه(مين نمايشگاه انفرادي هبرگزاري هفد

لمان آ-تيوال هنر ايران شركت در نمايشگاه گروهي اولين فس1370هران، ت

 برگزاري نمايشگاه در 1372ه در قطر،  برگزاري نمايشگا1371، )دوسلدرف(

1373 شهر لبنان، چهارنمايشگاه انفرادي در  برگزاري 1373تاالر وحدت، 

وساالنهد شركت در 1375،)موزه ملي دمشق(نفرادي در سوريه،نمايشگاه ا

72 برگزاري نمايشگاه 1375، )مهر جان كاظمه للتراث االسالمي(خط كويت 

 شركت در جشنواره خوشنويسي جهان 1375باران،اثر در فرهنگسراي ارس

1375يافت لوح افتخار از رياست جمهوري،ت داوري و درئ عضو هي،اسالم

1377 چين،ژاپن و هفته فرهنگي ايران درشركت در هفته فرهنگي ايران در 

1379 برگزاري نمايشگاه در دبي، 1379برگزاري نمايشگاه در كويت،

 و شركت در ) مهرماه4(برگزاري آخرين نمايشگاه در فرهنگسراي نياوران 

3چاپ و انتشار .  نمايشگاه گروهي در ايران و خارج از كشور30بيش از 

1380، سبزمرقع برگ و يادگار عشق،فصلچهار ،جان جانانجلد از آثار 

1381 برگزاري نمايشگاه در تركيه،1380برگزاري نمايشگاه در قطر، 

 شهر سهزاري نمايشگاه در  برگ1382،)پكن(برگزاري نمايشگاه در چين 

 و  تورنتو،اتاوا( كانادا  برگزاري نمايشگاه در سه شهر1382انگلستان، 

 عضو ،ن قرآن برگزيده خادمي،هاي ماندگار برگزيده چهره1382، )مونترال

ي نمايشگاه در  برگزار1383ايران،هنگستان هنر جمهوري اسالميوابسته فر

. جايزه حكمت مطهر، جايزه تجليل از ايثارگران1383رياض، 
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خواهم برگردم به جواني شما، چون  چطور شد خوشنويس شديد؟ مي●

كار داريم؟وشبكه جوان هستيم و با جوانان سردر 

خانه  اينكه به مدرسه برويم، پدرم مرا در مكتبمن يادم هست قبل از�

اينها . . . خانه الف و ب و در اين مكتب.  در همدان،آقا گذاشته بودحسين

دند كه اصالً ربطي به بچه پنج داهاي بسيار سخت ميدادند و درسدرس نمي

داشتيم كه روزي به من معلمي. آن موقع شش سالم بود. ساله نداشتشش

كردم  چون فكر مي،ترسيدماز يك طرف مي.  اينجارت بگو بيايدگفت به پد

اين  «گويدبعد ديدم كه به پدرم مي. خواهد به پدرم بگويدام كه ميكاري كرده

دو ماه گذشت و از . »پسرت با ذوق است و خطش هم خيلي خوب

ما آن موقع با قلم ني . ها متوجه شد كه من استعداد خوشنويسي دارمسرمشق

.نوشتيم بلكه با همان مداد و خودكار مي،وشتيمننمي

! خوشنويس نبود؟ كهمعلمتان●

را با مداد آن ست كه روي در همان مدرسه با مداد نوشته بود و هيادم �

.اهل خط بود. پر كرده بود

چه سالي بود؟●

به پدرم گفت كه . هستم1326من متولد . تقريباً پنجاه سال قبل بود�

از همانجا جرقة هنري در . خط و نقاشي ذوق داردمواظب پسرت باش كه در 

مثالً اگر . بعد در كالس اول و باالتر، خطم مطرح بود. ذهن من زده شد

ام بهتر بود و هميشه مورد تشويق معلم و ام خوب نبود خط و نقاشيرياضي

خوشنويسي زياد شد و  من به هكم عالقكم. گرفتمهايم قرار ميشاگرديهم

اي به درس ندارم و در هر  ديدم كه عالقه،ستان را خواندماول دبيروقتي 

.بينمچيزي، زيبايي خط را مي

به پدرم گفتم كه من . به اين نتيجه رسيدم كه بايد كارم را دنبال كنم
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 من كشش مغزي براي  كهگفتم. ايشان ناراحت شد. توانم درس بخوانمنمي

قدر عاشق من اين. وشتمهرحال دنبال كار رفتم و فقط خط نبه. درس ندارم

تو در موقع خواب هم دستت را باال : گفتخط بودم كه گاهي مادرم مي

ايمان دارم . قدر خط در من اثر كرده بوديعني اين.آوري تا خط بنويسيمي

انسان ، البته كندكه اين لطف خداوند است كه جرقه اصلي را در آدم ايجاد مي

سادگي نيست و آدم بايد از جانش مايه همين به. هم بايد خيلي زحمت بكشد

.قبول برسداي قابلبگذارد تا به مرحله

هاي جواني، نوشتيد و رسيديد به سالاي كه شما خط ميدر آن دوره●

استادانتان چه كساني بودند؟ 

 برسـم،  -����� ����� -قبل از اينكه خدمت استاد سيدحـسن ميرخـاني      �

هـاي  ات و كارهـاي مختلـف و شـيوه   كـردم و تجربيـ    جاهاي پراكنده كار مـي    

گرفت براي تكميلش خدمت استاد     كه خطم شكل  ديدم و زماني  مختلف را مي  

.بهره نبودمها، بيالبته قبلش از هنر بعضي. سيدحسن ميرخاني رسيدم

چرا ما به خط خوش احتياج داريم؟●

كه گويـشي    چرا ،خوشنويسي يك سرمايه فرهنگي و هنري و ملي است        �

 به زبان فارسي، اگر با خـط خـوش نوشـته شـود، خيلـي جـذاب       كه ما داريم  

طلبـد كـه بـه       سـروكار داريـم، مـي      ...چون ما بـا ادبيـات و شـعر و           . شودمي

 چهـل سـال قبـل، از        كمـا اينكـه از سـي      . ش بيشتري بـدهيم   خوشنويسي ارز 

مـثالً خـط دخالـت داشـت در تمـام      . شدهاي بيشتري ميخوشنويسي استفاده 

ها و ظروف، گليم ها و قاشقها و اطراف سفرهتا روي سفره  هنرها، از معماري    

 بـه  وشد اآلن اسـتفاده از خـط كـم      هاي زيادي مي   از خط استفاده   ،...و قالي و  

 كم رنگ شده اما من اعتقاد دارم كه خوشنويـسي بـه         ... و   فناوريعلت ظهور   

.ارزش خودش باقي است
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شناختند و طوري  ميبرها و كاشيكارها خط را بهترها گچحتي آن موقع

اگر . طور نيستاما اآلن اين. كردند انگار كه خطاط آن كار را كردهكار مي

-بر و او همدهد به يك كاشيكار يا گچنويسد ميخوشنويسي، خط را مي

يعني عدم . گيرد حال خط را مي-كندشناسد و درك نمي نمياچون خط ر

در مدارس . يي خط را بگيردشود كه حال و هوا و زيباشناخت خط باعث مي

ست وقتي كه دبستان بوديم مسئله خط همن يادم . اآلن كتاب خط نداريم

 كه ...جذابيتي داشت همراه با تراش ني، استفاده از مركب و كاغذ خوب و 

. زيبايي كه بايد داشته باشد، نداردآن ،البته اآلن اينها نيست و خط جوانان ما

ديدم كه آن  مي،كار كرده بودمسندهاي قديميمن در يك نمايشگاه، كه روي 

ها، عنصر ها و قبالهنامهدر سندها، شكايت. موقع، همه خطاط بودند

،نوشتندآن زمان اگر يادتان باشد آنها خط سياق مي. شدخوشنويسي ديده مي

گرفتند و شب جمعه پرداخت  جنس ميهابقالرفتند از ها مي خانوادهمثالً

ها دهد كه در آن زماناين نشان مي. ايي خط در كار اينها بودزيب. كردندمي

اي كار لحظه...  ولي اآلن با كامپيوتر و ،شدبيشتر به خوشنويسي توجه مي

.دهند ولي اين كجا و آن كجا؟ مثل فرق فرش ماشيني و فرش دستيانجام مي

بينيد؟ بحث آموزش خط؟ شما آموزش خط را در ايران چطور مي●

دهند و بخش ديگر در انجمن يا پيش مدارس آموزش ميبخشي در 

چطور را شما اينها .  در واقع دو طيف آموزش خط وجود دارد.استادان

بينيد؟ مي

شاءاهللا اگر وضعيتي پيش بيايد كه معلمـان شـروع كننـد، اسـتعدادهاي         ان�

. فراواني كه وجـود دارد اآلن در مـدارس، از اينهـا در مـدارس اسـتفاده كننـد           

شـود   در نوك انگشتانش بزند، ميياي در خوشنويسي كه نوجوان، جرقه موقع

راهـه بـرود يـا متوقـف        بيبه  اگر زمان بگذرد ممكن است      . آن را پرورش داد   
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هرحـال بـا     به .است مهمي هكنم مرحل از اين مرحله بگذريم كه فكر مي      . بشود

هوق و قريح   باز هم خوشنويسي نشانة ذ     ...هاي جديد، كامپيوتر و     فناورياين  

خواهنـد چيـزي در   ها مثالً وقتي مي   بعضي. اين واقعيتي است  . هاستما ايراني 

ولـي اگـر    . كنند خـط بنويـسند    ت نمي ئشود و جر  جايي بنويسند رويشان نمي   

اآلن مراكزي كه در آن خوشنويـسي را        . شودقشنگ باشد باعث خوشحالي مي    

 اسـتاد، واقعـاً     يشرود پـ  كسي كه مي  . اي تعليم بدهند وجود دارد    طور حرفه به

. متوجه قواعدش باشـد   بايد  گويد؛بايد توجه كند به آن چيزي كه استادش مي        

قـدر   ديگر اسـتاد آن ، نوشت و قواعد خط را خوب ياد گرفت  هنرآموزبعد كه   

تعصب نداشته باشد كه تا آخـر عمـرش سـعي كنـد او را در سـبك خـودش           

وفـايي بـه آن     بـي -ش نگـذارم   اگر كلمة خيانـت رويـ      -اين به نظرم  . داردنگه

شخص است كه البته بايد آزادش بگذارد و بگويد قواعـد خـط ايـن اسـت و            

تعليم خط اين، حاال خودت انتخاب كن چون هـر كـسي دسـتش يـك جـور       

دوست دارد خطـش قـوي باشـد و         . كندمي و يك جور احساس      داردحركت  

ميرعمـاد  خواهنـد ظريـف مثـل       بعـضي مـي   . مثل غالمرضا با قدرت بنويـسد     

هركس . خواهند كوتاه و خپل مانند عمادالكتاب بنويسند      ها مي بعضي. بنويسند

ولـي اسـتادها گـاهي شـاگردها را مجبـور           . طلبـد مـي  را   اش يك چيـز   روحيه

.اين خيلي بد است. كنند خيلي هم اصرار مي،كنندمي

به نظرم بايد بگذاريم . كنندهاي ما محدود فكر ميخطاطبعضي از 

ممكن است كساني . گذارندنمي محترماستادانِ، اما برخي آزاد باشدهنرآموز

اينها را سعي كنند كه . خط كار كنند-باشند كه به جايي برسند كه بايد نقاشي 

 خط - نقاشي « مثالً بگويند.زده شوندكه تشويق كنند، نه اينكه كاري بكنند 

، اماط است درست است پاية كار، خ.»ارزشش كم است بايد خط كار كنند

.اگر به اين موضوعات توجه شود بهتر است
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معموالً اين .  خيلي مظلومند... خط و خوشنويسي و هنر و در مدارس،●

يعني . شوندهاي ديگر ميشود يا قرباني درسها جدي گرفته نميساعت

هاي ديگر وقت كم آورده باشند از ساعت اين درس استفاده اگر درس

؟ چه كاري بايد در ستنظر شما چي. گيرندميكنند و خط را جدي نمي

بينيد؟مدرسه بشود، وضعيت امروز را چطور مي

شود بيشتر آموز وقتي بزرگ مياند، چون دانشاتفاقاً اين دو درس مهم�

. تواند با مردم ارتباط برقرار كندبتا  يكي ادبيات :با اين دو مسئله سروكار دارد

طور كاربرد را دارد  خط هم همين...كند براي مهندس و كاسب وفرقي نمي

تا مرد سخن نگفته باشد عيب و  «گويندمي. و نمايندة شخصيت اوست

هر دوي . حاال خط نوشتاري، و سخن شنيداري است. »هنرش نهفته باشد

اينها با هم هماهنگ بشوند خيلي وقتي حاال . هم متصل و مربوطنداينها به

ات ما جاي خودش را دارد و هيچ كشوري هرحال ادبيبه. جاها كاربرد دارند

حيف است كه ارزش ادبيات .  ما غني و قوي باشدهنيست كه ادبياتش به انداز

براي خوشنويسي . طور است هم هميني خوشنويس.بياوريمپائين فارسي را 

.هايي كه اآلن هستند استفاده كردبايد از خوشنويس

بود خوب تقويت شد و هنر اسالميبعد از انقالب هنر خوشنويسي كه

كنم اآلن مقداري كارشان كم باشد و فكر مي. خوشنويسان زيادي تربيت شدند

 خوشنويسان ما، مقداري ،با آمدن كامپيوتر. فرصت زيادي داشته باشند

 به نظرم از اينها خوب ،كردندميايكساني كه كار حرفه. كارشان كم شد

البته من .ها استعداد دارندجوان، در مدارس و جاهايي كه نونداستفاده كرد

 سال است كه كار سفارشي 15زنم چون حدود راجع به خودم حرف نمي

.كنمنمي

. آيند اين كار برميهدانم كه خوشنويسان باذوقي هستند كه از عهدمن مي
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كنم طور پيش برويم فكر مياگر اين. از اينها تقاضا كنند كه بيايند به مدارس

 كه من نمايشگاه داشتم و - ديگر خط ما مثل كشور تركيهتا ده پانزده سال

 ولي وقتي ديدم التين ،بينمفكر كردم در تركيه خط، زياد مي.  افول كند-رفتم

چون قبالً در تركيه خطاطان قوي و قدر زياد بودند، ولي . است جا خوردم

كم هاي ما كمطور پيش برويم خط بچهاگر ما اين. اآلن خطشان عوض شده

اش را داريم و واقعاً حيف است چرا ما موقعي كه وسيله. شوديف ميضع

هاي ما را به راه توانند تربيت كنند و بچهاند و ميافرادي داريم كه اليق

! نكنيم؟استفاده، از آنها درستي هدايت كنند

رابطه خط و ادبيات؟ آيا خط مستقل از ادبيات، قابل تصور است يا ●

ا ادبيات همراه باشد؟اينكه خط هميشه بايد ب

ادبيات يا شعر ما را، با خط خوش        اگر  كه   يكي اين  :البته اين دو شق دارد    �

هايي كـه در   آن خوشنويس، به زيبايي هتر است و هر چ    بنويسند خيلي دلنشين  

طور پنهان و بعضي جاهـا      تواند بعضي جاها به   خط نهفته است برسد، بهتر مي     

خواهـد   خوشنويـسي هـست كـه مـي        .طور آشكار هنـرش را نـشان بدهـد        به

حـاال  . ستيـ هنرنمايي كند دربارة خوشنويسي و كاري ندارد كه اين مطلب چ          

. »خورد كه به درد جامعه بخورد    هنري به درد مي   «:گويدهنر مي به بيان هنر به   

هـر موقـع آدم حـال و        . ها اين كار را كردنـد     بعضي. خيلي معتقد به آن نيستم    

يعني با خط   . ار اين هستم كه ادبيات را مطرح كنم       خود من طرفد  . هوايي دارد 

. كنماين چارچوب گير مي   ولي بعضي مواقع خودم در    . خوش و با تركيب نفر    

. طوري يعني هنر براي هنـر     اين. خواهم نمايشگاهي بگذارم  فرض كنيد من مي   

ــسي   ــات در آن نباشــد و خوشنوي ــي ادبي ــرف باشــديعن ــر . ص ــن را ده نف اي

. ؟ من بايد چيزي بـه مـردم بـدهم         كنند ولي آخرش چه   ييد  أخوشنويس فني ت  

براي مردم بايد چيزي باشد كه لذت ببرند نه اينكـه عـصبي شـوند و چيـزي                  
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البته در نقاشي اآلن خيلي زياد است ولي در خـط هـم          . نفهمند و بيرون بروند   

.هست

گويند هنراي هم مي عده،ها معتقدند كه خوشنويسي فن استبعضي●

 هنر است و كجا فن؟ كجا،خوشنويسي. است

البته . كندنويسد و تركيب را كار ميدارد قواعد را ميشخص موقع كه آن�

آيد  ولي وقتي بحث هنر مطلق به ميان مي،ذات هنر استا لخوشنويسي ب

خواهد قواعد را بگويد و هنوز به سبك و شيوه دست  ميشخصموقعي كه 

يعني . شتر فن است و تكنيكشود گفت هنر، بيموقع نميپيدا نكرده تا آن

شود كه از موقعي هنر مي. گرفتهاينها را استاد گفته و ياد. قواعد را ياد گرفته

يعني اينكه مثالً اگر انگشت بگذاريم روي . وجود خودش تراوش كرده باشد

كس هم هيچ. گويند اين خط غالمرضاستها ميخط غالمرضا، تمام خطاط

. گوينداين را هنر مي. رويش مشخص استشك ندارد، يا خط عبدالمجيد د

. يعني شخصيت خاص و شناسنامه پيدا كرده. اگر نوآوري هم نكنيم هنر است

ولي تا موقعي كه يك . شوديعني اگر امضايش هم زير پايش نباشد شناخته مي

 اين ،كندخوشنويس چيزي را از جايي و چيزي را از جاي ديگر برداشت مي

.هنرمندشدن هم به اين سادگي نيستالبته. جذابيتي ندارد

شما كشورهاي مختلفي نمايشگاه گذاشته و با افراد مختلفي ! استاد●

نزد آنها، خوشنويسي خودشان به اندازه ما اهميت دارد؟. ايدارتباط داشته

. مسلمانان چين، مرا به چين دعوت كردچند وقت پيش انجمن اسالمي�

 چون با قرآن ارتباط داشتند خط ما را كه خطشان چيني است ولياينها با اين

.ها آمده بودند و برايشان جذاب بودخيلي. كردنددرك مي

 لبنان خيلي  و كويت، قطر،تركيه و كشورهايي مثل پاكستان، سوريه

كشورهاي عربي چون با ما همسو هستند و .  به خوشنويسي ما بودندمندعالقه
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جالب است بدانيد كه . ب بود خيلي برايشان جذا،خودشان خوشنويسي دارند

هايشان را دارند و به يعني كتاب. شناسندآنها خطاطان بنام ايران را خوب مي

مثالً وقتي به لبنان رفتم . دارندارتباطي دورادور ولي صميمي. شناسنداسم مي

هاي من به آنجا رفته ولي متوجه شدم كه كتاب. چه بگويم: با خودم گفتم

در . من در سوريه سه تا نمايشگاه داشتم.  من آشنا هستنداست و آنها با آثار

آنجا . در كويت سه بار نمايشگاه داشتم. آنجا خيلي به من محبت كردند

.هاي خوبي داردخطاط

. هايي داردخوشنويسي در ايران با خوشنويسي جهان اسالم چه فرق●

 دارد؟...يعني خط ما چه فرقي با كشورهاي عربي و 

. زندحرف اول را ميايران در بين كشورهاي اسالميدر خوشنويسي، �

.هاست ايرانيه نستعليق كه سرمايخاطربه

كنند؟آنها چقدر با نستعليق ارتباط برقرار مي●

چون . توانند بنويسندها نمياند ولي مثل ايرانيآنها عاشق خط نستعليق�

ين وقتي  همخاطربه. كارشان با ثلث و نسخ و كوفي و ديواني و اينها بود

آنها . لرزد بدنشان از شوق هيجان مي،خواهند خط نستعليق بنويسندمي

! ولي در خط ثلث چرا. ها بنويسندتوانند مثل ايرانيند، ولي نميمندعالقه

.كنند خط خوب كار مي- كشورهاي عربي در نوآوري و نقاشي

ثلث ما به نسبت آنها در چه وضعيتي است؟●

يم، مثالً اآلن آقاي استاد صمدي، هم ثلث را هاي خوبي دارنويسما ثلث�

. استالعادهفوقشان يا استاد موحد، كه ثلث. نويسد و هم نسخ راخوب مي

.نويس دارندنويس و نسخآنها البته بيشتر از ما ثلث

 خيلي - كه در كويت با هم نمايشگاه داشتيم-در تركيه استاد حسن چلبي

. نويسد و هم ثلثهم نسخ خوب مييا محمد قوزچاي كه. ذوق استخوش
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ولي . پاي ما بنويسندتوانند هماينها نستعليق را نمي. نويسد ميالعادهفوق

اگر . هرحال نستعليق، خط مشكلي استبه. نويسندبعضي از آنها خوب مي

.كسي بخواهد نستعليق بنويسد بايد چهل سال بنويسد

چهل سال روزي چند ساعت؟●

42گويم من گويند تو چه كار كردي؟ مييند و ميآها ميبعضي از جوان�

 از جانش مايه  بايديعني آدم. نويسمساعت مي18- 17سال است كه روزي 

چطور . كردم فكر مي)همين سادگيبه(در راه به نام برنامة شما . بگذارد

اي كه من گرفتم هركس الزم البته اين نتيجه. همين سادگي باشدتواند بهمي

 حد برسد ولي براي جوان مسلمان ايراني الزم است كه خطش نيست به آن

هاي خط را الزم است كه حداقل خط را بشناسد و نمايشگاه. خوب باشد

. هاي فطري انسان استچون اينها از سرمايه. برود ببيند كه زياد فراموش نكند

.ها از ضروريات استمخصوصاً براي ايراني

گردد؟رميخط به چه زماني ب-سابقه نقاشي ●

.شايد خيلي طوالني باشد با آن ديدگاهي كه من دارم�

 خط يعني چه؟-نقاشي●

كند و  يكي اينكه طرف خوشنويسي مي:اش دو راه داردريشه اصلي�

.  خط- كنم ولي در قالب نقاشيخواهد نشان دهد كه من خوشنويسي ميمي

مايان آن روح خوشنويس را ن. چون بايد آن حال و هواي خط را حفظ بكند

واهد استفاده ختركيبات خط مياز  خط هم هست كه فقط - نوعي نقاشي. كند

خواهد به مخاطبش اين را بگويد كه  يا آن هنرمند ميمثالً خوشنويس. كند

،خواهم متني را ارائه كنم كنم و اصالً نمييخواهم خوشنويسمن اصالً نمي

هاي وسيقايي و حركتمحالت ها و از آن مانلِاِخواهم از تركيب و فقط مي

. اينجا مهم نيست كه خط از قاعده خارج شود. موسيقايي در خط استفاده كنم
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. شناسيخورد و رنگاي گرافيكي به چشم ميديدهدر اين نوع كار، بيشتر 

. ولي من، بيشتر دوست دارم خط را مطرح كنم و اين كار بسيار مشكلي است

نويسيم، با يك يز ديگر ميموقعي كه خط را با قلم ني و مركب و يا چ

ولي وقتي . بريم و كار تمام استنويسيم و ديگر دستي در آن نميحركت مي

مو به كار هيم به آن فرم بدهيم و رنگ و قلمخواشود و ميكه خط نوشته مي

آن . رود چون روح خط از دست مي،شودآيد، در اين موقع كار مشكل ميمي

كند بايد خيلي تبحر داشته باشد تا بتواند يخوشنويسي كه دارد با رنگ كار م

ابتدا رعايت كند و اين كار كه در خوشنويسي وجود داردرا آن حال و هوايي 

.مشكل است

دهم براساس كاري كه تازه دارم انجام مي. كنمطوري كار ميخود من اين

موقعي كه كار . خواهد اينجوري ميميل خودم نيست ولي فعالً طبيعتمشايد 

زنم كنم، و اين با حرفي كه اآلن دارم ميشود خودم تعجب ميام ميتم

احساس . دست خودم نيست. كندطور حركت مييعني دستم آن. مغايرت دارد

. همدتري انجام ميام، كار تازهكنم كه دارم نسبت به كارهاي قبليمي

 كه خوشنويس است يا با هستيم ما با نقاشي طرف ،خط–در نقاشي ●

 با شخصي طرف هستيم  نه، يا؟يسي طرف هستيم كه نقاش استخوشنو

هر دو شخصيت را دارد؟كه

يعني هم شناخت رنگش و هم شناخت خطش و هم . طور باشدبايد اين�

اگر با هم حركت كردند كار موفقي از آب در . حسش با هم حركت كنند

شناسي خوب نباشد مسلماًرنگيا تر باشد ولي اگر خطش قوي. آيدمي

رود كه اش قوي باشد به طرفي مييا اگر نقاشي. لنگداي از كارش ميگوشه

.البته اين چيزها حسي است. كندديگر خط اهميت ندارد، چون مدرن كار مي
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نحو احسن استفاده شده ام كه در آن رنگ بهمن تابلوهايي از شما ديده●

 كجا ياد شما اين نقاشي را از. بندي رنگ، بسيار زيبا بودهو تركيب

ايد؟گرفته

تلويزيون . در ژاپن نمايشگاهي داشتم.  استاد نداشتممن در رنگ اصالً�

من به آقاي مترجم گفتم كه پيش استاد سيدحسن . كردژاپن با من مصاحبه مي

من استاد رنگ : ؟ گفتمستاستاد رنگت كي: گفتند. امميرخاني خط را كار كرده

 او فكر كرد كه مترجم ،مقابل گفتفرد هاي مرا بهوقتي مترجم حرف. نداشتم

؟ها مال شما نيست مگر اين رنگ كهبراي همين گفت. اشتباهي ترجمه كرده

! نداشتم،خب:  گفتم؟شود استاد نداشته باشيچطور مي: گفت! چرا: گفتم

 روزي به ،يكي از دوستان آقاي صمدي. حاال اجازه بدهيد چيزي بگويم

اي است كه بنده خدايي روي تابلويي با كاشي من گفت بيا پشت بازار، كوچه

آيي و اين تابلو را به آن آقاي هنرمند گفتم كه مي. ما رفتيم ديديم. كار كرده

گرفتم تمام : گفتم! خواهي عكس بگيريمي: گفت. بينيدر نمايشگاه من مي

 ولي ،نه اينكه من عين آن را كار كرده باشم. بعد در نمايشگاه آمد و ديد. شد

!هرحال برداشتي كرده بودمبه

چون اگر چشم . توانم رنگ را درك كنمست كه زود مي احسم بر اين

.تواند آن را روي بوم منتقل كندخوب ببيند و درست بگيرد، حس هم مي

اآلن هم من آنقدر كه به نقاشي فكر . شناسي هم دنيايي استاما رنگ

ن مسئله واقف باشم كه چطور بنابراين بايد به اي. كنمكنم به خط فكر نميمي

به اين ترتيب خط و نقاشي بايد . توانم اثر ماندگاري از خود به جا بگذارممي

.كنم اين كار را بكنمبا همديگر حركت كنند و من سعي مي

گذار بودند؛ از تأثيربرادران ميرخاني در خوشنويسي معاصر خيلي ●

ترين ز بزرگسيس و هدايت انجمن خوشنويسان تا تربيت گروهي اأت
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چطور شد كه . شما هم شاگرد استاد ميرخاني بوديد. خوشنويسان عصر

شاگرد ايشان شديد؟ بعد چه اتفاقاتي افتاد؟

وحاني به البته ر. استاد سيدحسن ميرخاني مردي روحاني و باتقوا بود�

طلبد كه آدم اصالً خوشنويسي مي. بودن استمعني تقواداشتن و خالص

هاي خوشنويسي اين  خط هنر مقدسي است و از لطف چون،طوري باشداين

استاد حسن، واقعاً اين طور . رساندنهادي و نيكي مياست كه آدم را به پاك

رفتيم هايش ميكالسبه رسيديم و ما آن موقع كه به خدمت ايشان مي. بود

هاي درباركه ايشان به ما تعليم خط بدهند يك ربع، ده دقيقه از اينقبل

يعني ما آنجا . كردند و خداپرستي و خدمت به جامعه صحبت ميانسانيت

گويم كه سعي ترها مياين را براي جوان.رفتيم كه خط ياد بگيريمفقط نمي

ار بدهيد، چون جز خير و بركت تان قر زندگيهكنيد خوشنويسي را جزو برنام

.اگر نفع مادي نداشته باشد الاقل نفع معنوي دارد.  ديگري نداردچيز

قدر دادند و اين قرار ميتأثيرقدر آدم را تحت هرحال استاد حسن آنبه

 از ،از ايشان يادگارهاي زيادي به جاي مانده. نوشتند كه حدي نداردساده مي

 تا آنجا كه -وسه چهار تا كتابجمله كتاب سعدي، كتاب موالنا و حدود سي

نشاطش آني خوشنويسي هنري است كه نشاط دارد و .-من به ياد دارم

.گذارد ميتأثيرست كه در عمق جان انسان  انيست و طوري
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 هنرهاي زيبا و ه ورود به دانشكد1345 سال :هاتحصيالت و فعاليت

 شروع كارگرداني 1349 تئاتر و شروع كار بازيگري، سال تحصيل در رشته

اي، به صحنه بردن پانزده نمايش و آخرين كار تئاتري صورت حرفههتئاتر ب

اثر چخوف، بازي در شصت نمايش، كارگرداني حدود صد نمايش ايوانف 

 و شطرنج بادترين آنها شاخصكه بازي در هفده فيلم سينمايي .راديويي

. استگزارش يك قتل

، هنرهاي زيبا تدريس بازيگري و كارگرداني در دانشكده1365سال 

.هاي مختلفتدريس تئاتر در دانشكده

 و آواي فاختهترين آنها ازي در شش سريال تلويزيوني كه شاخصب

. استواليت عشق
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شود و هنري گفته مي استاد براي شروع بحث بفرماييد هنر تئاتر به چه●

كند؟را از هنرهاي ديگر متمايز ميچه چيز اين هنر 

يعني بين دو يا ده يا پنجاه نفـر بـه تعـداد    . اساس هنر تئاتر ديالوگ است  �

هـا را بايـد     اين ديالوگ . كنند اينها با همديگر ديالوگ مي     ،نامهاشخاص نمايش 

ترين شكل تئـاتر    پس اساسي . گويد انسان است   كه مي  ي بگويد و آن كس    سك

،كنـد اشي درست است كه انسان نقاشـي را خلـق مـي    در نق .خود انسان است  

شنود و حتي اگـر نوازنـده را ببينـد    بيند يا موسيقي را مي   مخاطبش تابلو را مي   

در هنر نمايش، هنر تئاتر آن ابزار و آن اثر هنري كه ديده       . شنودموسيقي را مي  

ن  فلسفة وجودي انـسا    . انسان ه يعني انسان دربار   ؛خود انسان است  شود باز مي

بينـيم   ما تابلويي كـه مـي  .شودهاي ديگر برقرار مي   از طريق ديالوگ بين انسان    

باز خود انسان است و اين وجه تمايز هنر تئاتر با هنرهاي ديگر اسـت؛ يعنـي       

.اثر هنري با خود انسان است

توانيم بعضي از اي دارد و آيا ما ميتئاتر در كشور ما چه سابقه●

هاي مردمي سابقة خيلي ديريني دارند با نمايشمان را كههاي آئينينمايش

يا اينكه تئاتر را بايد از . و عوام جزء سابقة تئاتري خودمان حساب كنيم

آنجايي حساب كنيم كه از غرب به ايران آمده و متون نمايشي ترجمه، و 

نظر شما چيست؟. اندبازي شدهبعد هم

سان بـراي انـسان، در   تا آنجايي كه تاريخ هست و انسان هست نمايش ان   �

.  جغرافيا وجود دارد و كشور ايران هم از اين قاعده مـستثني نيـست   ههر گوش 

هنـوز هـم در گوشـه و كنـار بـه            ايم كه هايي به صورت نمايش داشته    ما آئين 

اي كـه نمايـشنامه   صورت ايـن  ه ولي ب  ،شودهاي جسته و گريخته پيدا مي     شكل

هترين چهـر   بارزترين و مشخص   .اشتيمندنوشته شده باشد مثل يونان باستان،       
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مثـل  (هـزار سـال پـيش هنـر تئـاتر يونـان             نويسي و كارگرداني سـه    نمايشنامه

سال ديگر حرفـي   شود و شايد تا چندهزار     هنوز در تمام دنيا اجرا مي      )سوفكل

 چون باز، اساس، خود انسان و روابط انـسان بـا خـود              .باشدبراي گفتن داشته  

گيـرد و   اينهـا را دربرمـي   ههمـ و   و جبر و اختيار      انسان و طبيعت و سرنوشت    

. كنـد انسان هر چقدر هم به جلو برود گرفتار اين مسائل است و زنـدگي مـي               

توانـد  نهايـت مـي   نويس تا بـي   عنوان يك نمايشنامه   هم به  سوفكلهپس انديش 

نـويس سـابقه تـاريخي      عنـوان نمايـشنامه   هرحال به  ولي ما به   ،باشدادامه داشته 

ولي بعد از اسالم و درواقع بعد از دولت صفوي     . ها هستند و فقط آئين  نداريم  

كننده تعزيه و   هم اجرا در تعزيه .  داريم عنوان يك كار نمايشي   آئين تعزيه را به   

آينـد و بـا هـم در يـك آئـين      دانند و مي، داستان را از قبل مي     آنهم مخاطب   

 ولي صورت نمـادينش،  .ي ديگر پرواز كننديكنند كه از جايي به جاشركت مي 

بينـيم و همـة     بينيم، موسيقي مـي   بينيم، ديالوگ مي   ما حركت مي   .نمايش است 

يـك آئـين    . عنوان متن نمايشنامه نيست   ولي باز به  . ا در تعزيه جاري است    اينه

مقدس است و اگر بخواهيم به تاريخ مدرن تئاتر بپردازيم در حـول و حـوش           

روند ها كه به فرنگ مييك سري آدمانقالب مشروطيت و بعد از آن است كه        

شـوند و يـك سـري كارهـا را ترجمـه      گردند، با تئاتر غرب آشـنا مـي  و برمي 

براي همين تئاتر و متوني ترجمـه       . شودهايي ساخته مي  كم سالن كنند و كم  مي

،هـاي ايرانـي  نويسيكي از اولين نمايشنامه. نويسندهم ميشود و يك عده   مي

صورت نمايش يـا اپـرت بـه    هه شاعر است ولي كاري بميرزاده عشقي است ك 

سـري  از آن زمان تاكنون، نمايش ادامه داشته و يك        .  دارد سه تابلوي مريم  نام  

 آمدنـد و هـستند و خواهنـد         وجودبهسري كارگردان و بازيگر     نويسنده و يك  

.بود
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 صرف هشود؟ يعني ترجمما چقدر سعي كرديم اين متون نمايشي بومي●

هاي آنها نباشد و بر مبناي فرهنگ خودمان، هايمان، مدل مدلنباشد، يا

ن توليد كنيم؟امتون نمايشي مناسب و متناسب با نيازهاي مخاطب

شود برايش نمي. هنر يك پديدار صرفاً انساني و دروني انسان است�

مثالً بگوييم تئاتر فرنگي را نگاه نكنيم و تئاتر . قاعده و قانون در نظر بگيريم

كنم من فكر مي. ي را ببينيم و خط و خطوط برايش مشخص كنيمايران

آن مسئله بايد در فكر نويسنده جاري بشود و نويسنده . پذير نيستامكان

در كل جهان بخواهيم در نظر اگر .كنداش ميبنويسد كه مترجم هم ترجمه

 بيش از بيست نفر شايدهزار سال پيش تاكنون  يعني ازسه- بگيريم

 ولي هر كشوري .شودنويس بزرگ نداشته باشيم كه كارشان اجرا مينمايشنامه

كند ولي مدل چخوف يا شكسپير يا نويس خودش را دارد و كار مينمايشنامه

.شونداينها واقعاً بيست نفر نميو سوفكل 

نويس يكي مثل چخوف باال چه اتفاقاتي افتاد كه بين هزاران نمايشنامه●

آيد؟مي

. كل جهان استاز آنِ، انگليس نيستبرايفقط مثل شكسپير آدمي�

هاي شكسپير را اجرا كنيم يك تئاتر توانيم بگوئيم اگر نمايشنامهيعني ما نمي

ايم چون درگيري هنر تئاتر با حتي تماشاگرش، با خودش، خارجي اجرا كرده

به انسان نظر داده باشد با همه چيز خود انسان است و هر كسي كه بهتر راجع

برايصرفاً حافظ توانيم بگوييم نميما . شودتر واقع ميئاتر حرفش مقبولدر ت

 تفكر ايراني  ودرست است در ايران متولد شده، شعر پارسي گفته. ايران است

 تمام جهان سهمتواند  ولي اين تفكر و اين زبان، همة اينها ميشته،دااسالمي

 اينها مال هكنند همن مي سعدي و مولوي عنوااي را كه حافظ،مسئله. باشد

 تمام دنيا برايهاي بزرگي مثل چخوف و شكسپير هم، همة دنياست و آدم
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 كنيم از نمايش، چون كه صرفاً خارج از جداتوانيم آنها را هستند و ما نمي

مرزهاي ايران بودند وليكن بايد كارهاي نوشتاري تئاتر انجام بشود و دارد 

ه تئاتر شكل و شمايل مدرنش را پيدا كرد شود و از همان موقع كانجام مي

تاريخ تئاتر مدرنمان . بردمنتها زمان مي.  نوشتند وهاي مختلفي آمدندنويسنده

ولي اروپا دو هزار سال تاريخ نوشتن تئاتر در كارنامه . شودصد سال نمي

وجودبههاي درخشاني برد و اآلن در نسل جديد نويسندهاين زمان مي. دارد

تري كل گستردهشو اينطور نيست كه تئاتر مدرن ما تهي باشد و تا آيند مي

.برد خارج از ايران هم اين كارها را ببيند زمان مي،هپيدا بكند و چشم بينند

هنرهاي ديگر مثل سينما يا خيلي از بازيگران ما، وقتي از تئاتر به●

ين آيند معلوم است كه سابقه و قدرت بيشتري دارند و اتلويزيون مي

شوند مييا تلويزيون قدرت را ما در كساني كه مستقيماً وارد سينما 

.بينيمنمي

شود گفت كه چون از تئاتر آمده حتماً خوب است و چون با صرفاً نمي�

البته من با سينماي ايران . هاي خودش نيستسينما شروع كرده داراي ارزش

ستند كه از تئاتر هم در سينماي جهان خيلي از بازيگران معتبر ه. كار ندارم

 چون چندبار از ،شود گفت كه اين آدم درست كار كردهنمي. اندشروع نكرده

روي صحنه رد شده و اين را جزء سوابقش به حساب بياوريم و بگوييم چون 

بازيگري كه در تئاتر . طور نيستاصالً اين. هيچ ايرادي ندارداز تئاتر آمده

هييد جامعأو هنري مورد تز نظر علميامتحان خوب پس داده و كارهايش ا

 هوشيار قرار گرفته نه صرفاً باب روز شده باشد، آن كسي كه همنتقد يا جامع

هاي ريزبين قرار گرفته باشد آن موقع كه از تئاتر به سينما مقبول تفكر آدم

 به قول عرفا ،اي را طي كرده و مراحلي را گذراندهروسهپآيد به دليل اينكه مي

 واقعاً بازيگري كه دنبال شهرت نباشد، دنبال  عشق،هگويند هفت مرحلكه مي
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پول نباشد، فقط در تاريكي صحنه و پشت صحنه كار كرده باشد دنبال 

هاي مختلف چيزهاي ظاهري نيست، به دنبال كشف خودش در موقعيت

. هاي مختلف پيدا بكندچون سعي كرده الاقل خودش را در موقعيت. است

خوبي در موقعيت كند خودش را بهر تهران زندگي ميازيگري كه ديعني اگر ب

 گرم آنچناني و فقر آفريقايي قرار هزديك فقير سياهپوست در آفريقاي آفتاب

بدهد يعني كسب تجربه كرده بدون اينكه سفري به آفريقا كرده باشد يعني در 

يك همان پشت صحنة تئاتر در اتاق تمرين، مراحلي را طي كرده كه از 

اين كه اين يعني . سفيدپوست تهراني تبديل شده به يك سياهپوست آفريقايي

اين همان گذراندن هفت مرحله .  رسيده به اينجاتاخيلي كارها انجام داده 

آيد با دوربين هم  دوربين ميياست و چون اين را گذرانده، حاال كه جلو

،ر ضعيف عمل كردهولي بازيگري كه در تئات. كندتر ارتباط برقرار ميراحت

كند ه بازي ميبه دليل اينكه غلوشد. كند دوربين هم خيلي بد عمل مييجلو

»پيتراتول«اش تئاتري است واالّ بازيگراني مثل ها اين بازيكه به قول سينمايي

 رابرت دنيرو از تئاتر بيرون آمده، .اند از تئاتر بيرون آمده»مارلون براندو«يا 

كند كه در تئاتر هم آن كسي غلو شده بازي مي. ندارندپس چرا بازي غلوشده 

دوربين آيد و چون دوربين مييجلو. دهدداند چه كار دارد انجام مينمي

 آنجاست كه دست هنرپيشه نادان و ،كندهمه چيز را خيلي دقيق ضبط مي

.شودشود و بازيگر الاقل صاحب سبكي نميناوارد رو مي

عنوان  يعني شما به.كندانتخاب ميتئاتر، نيروهايش را چگونه ●

 چطور نسل ؟كنيدكارگردان نمايش چطور نيروهايتان را انتخاب مي

تواند وارد تئاتر بشود؟جديد، مي

هر كسي راه خودش را پيدا . هاي ديگر حرفههاي است مثل هماين حرفه�

 سر ر يا استعداد بيشتري دارند يا تاايستند در تئاتهايي كه ميكند و آدممي
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همديگر را پيدا اينجا همه.  درواقع همچنين حالتي است.شكننددارند، سر مي

هكنند و مثل سينما نيست كه يك چيزي سفارش بشود و صرفاً يك چهرمي

همديگر را اينجا، همه. خاصي را الزم داشته باشند و بگردند و پيدا كنند

شجوي سال اول و هرحال ممكن است دانبه. شناسيم و چيز غريبي نيستمي

 ولي آن كسي كه ، را نشناسمالتحصيلشحتي فارغ، دوم دانشگاه را نشناسم

نوعي كند را بهلي است كه دارد كار ميالتحصيل شده و دو سه سافارغ

چون براي فالن نمايشنامه دنبال بازيگر خوب ! شناسم چرا مي؟شناسممي

 به كدام نقش بهتر خواهم بدانم از اين نسل جوان چه كسيمي. گردممي

.خوردمي

بايد بدانم اين بازيگر . خواهم بازيگري براي نقش هملت پيدا كنممثالً مي

نقش عهده اجراي جواني كه آمده، چقدر تب و تاب اين را دارد كه بتواند از 

گيرم تا بدانم كدام بهتر  براي همين از ده نفر اتودهايي را مي.هملت برآيد

.بازي كندتواند اين نقش را مي

 تجربياتي كه آيند و چقدر مستقيم به واسطهها ميچقدر از دانشكده●

شوند؟كنند وارد اين حرفه ميكسب مي

هـاي بـازيگري تئـاتر    سـري، از ايـن كـالس   اآلن هم، يك. دانمدقيق نمي �

چون صرفاً گرفتن . ها هم هستندروند و دانشكدهها آنجا مي  اند كه بچه  گذاشته

 مـا   همن يادم هست كه در دور     . شوديا ليسانس هيچ دليل نمي    مدرك اين كار،    

وپنج نفر همكالسي اكنون فقـط مـن        از آن بيست  . پنج نفر دانشجو بود   وبيست

صرفاً گرفتن مدرك دليـل     . اند دنبال كارهاي ديگر   دهم بقيه رفته  دارم ادامه مي  

ري،  تئـات هيك اتفاقي بايد بيفتـد و آن اتفـاق ايـن اسـت كـه جامعـ               . شودنمي

گـردد تـا ببينـد چـه كـسي        نـد و مـي    كهايش را پيدا مي   ها و مهره  خودش آدم 

.تر استاستعدادبا
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چقدر ، يعني اين كه بعد پايمرديو يعني شرط اول استعداد است 

منتها چون . گويند آدم بايد عاشق باشدها ميخيلي. د بابت تئاترتواند بايستمي

.برمكار نميهاژه را بتري دارد من اين وعشق خيلي مراحل عميق

ها  به قول قديمي،باشدهرحال بايد خواست اين كار را داشتهولي به

چون هر كاري ناماليمات خودش را دارد . اش را ور بكشد، بايستدپاشنه

ا اگر همه چيز راحت كند والّچون زيبايي زندگي با ناماليمات معني پيدا مي

تب و تاب الزم كه افتد مگر آن مي اتفاق انساني در كسي ن،در دسترس باشد

 شما مثالً، يك سال زحمت ،هاي متعدي دارداين كار شكست. را داشته باشد

با . بريد روي صحنهسازيد و يا يك تئاتر را مييك فيلم ميو كشيد مي

اي اما آن اتفاق تو تمام سعي و تالشت را كرده. شودرو نميهاستقبال روب

 پس اين كار آن سرسختي را الزم دارد، بايد !؟دآيا بايد جا ز. افتدنمي

.سرسخت بود

يعني قانوني وجود ندارد كه مثالً بگوييم اگر تمام اين مراحل و قوانين را 

شود هنرمند برجسته يا هنرمند متوسط، اين قانون وجود  مي،انجام بدهد

و ها بينيد يك بازيگر با تمام تواناييشما مي. شانس هم شرط است. ندارد

ياپردازي و تخيل قوي با ابزار قوي بدني كه در اختيارش ؤذهنيت شاعرانه و ر

 حسابي ويك كارگردان درست . آيد و آن شانس اول كار را ندارداست، مي

.ثر استؤشانس هم م. كنداين را پيدا نمي

وچهار نفر به پنج نفر بود و بسيتود در كالس شما، بيستفرمودي●

آيا سيستم آموزشي ما اشكال ندارد كه اين . اندكارهاي ديگري پرداخته

توانست يك نشينند، كه ميآيند در صندلي دانشگاه ميوچهار نفر ميبيست

شيند و حداقل ده نفر از نمشتاق واقعي تئاتر روي اين صندلي ب
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ها سيستم آموزشي در انتخاب آدم. وچهار نفر به مدارج باال برسندبيست

دچار اشكال نيست؟

. توان مقدار و ميزان مشخص كردچون كار هنري است نمي.  هستحتماً�

دهد آن تابلو خاصي را كه براي كنكور آيد امتحان بازيگري مييك نفر مي

برد و با اند اتفاقاً آن تكه را مياند و به آن شخص دادهانتخاب كرده

قبول  در اينكار  ودهدآيد امتحان ميكند ميكارگرداني، دو، سه روز كار مي

 او .اي بازي كندخواهد در يك كار حرفهولي بعد از اين نقش، مي. شودمي

شود كه آيد و اينجا مشخص ميبايد از پس همه اينها برآيد كه ديگر برنمي

اي در از طرف ديگر اشتباهات در هر دانشكده. نيستهايمان علميگزينش

تر ايراني به كارش ادامه دانشجوي تئاافتد و اينكه صرفاً سطح جهان اتفاق مي

گيرد و در كار فرد مدرك مي. افتددهد اين در همه جاي دنيا اتفاق مينمي

.شودديگري مشغول مي

نحوة امتحان و ورود دانشجويان به رشته بازيگري يا كارگرداني تئاتر ●

در ايران و كشورهاي ديگر، چقدر با هم فرق دارند؟

داند و  اصوالً از تئاتر هيچ چيز نمي،هدآيد كنكور تئاتر بد   داوطلبي كه مي  �

اينهـا  . طور نيـست  در ديگر نقاط دنيا مثل انگليس اصالً اين       . فقط دوست دارد  

ــتان درس ــوف در دوران دبيرس ــسپيرشناسي، چخ ــل شك ــايي مث ــي وه شناس

كنـيم  طور كه مـا سـعي مـي        يعني جزء يك تفكر، همان     ،شناسي دارند سوفكل

 ساير كـشورها، اصـوالً تئـاتر هـم جـزء مـواد       در. سعدي را بشناسيم  و  حافظ  

.اي بدهيم و برودعنوان يك درسي كه نمرهدرسي و جدي است و نه به

خواهد در جاي ديگري كار گيرد و ميدر آن كشورها، كسي كه ديپلم مي

ولي، چون تئاترمان ضرورت اجتماعي پيدا نكرده . شناسدكند تئاتر را مي

. بيگانه استئاترداوطلبش هم اصوالً با ت
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غم صيقل خداست خدايا زما مگير

دهد به دلاين جوهر جلي كه جال مي

اي دارد؟كنيد وزارت آموزش و پرورش چه وظيفهشما فكر مي●

نوشتند كه به آموزش    هايي را مي  قانونچهار يا پنج سال پيش داشتند ماده      �

؛ نيفتـاد ، ولـي ظـاهراً اتفـاقي    بدهندو پرورش از طريق مركز هنرهاي نمايشي    

د نـ د و نمـره بياور    نآموزان مطالعه كنند و امتحان بده     هايي كه بايد دانش   درس

.اتفاق نيفتاداين ولي 

. گويند مقدس استكنند، ميهنر تئاتر صحبت ميهمه موقعي كه درباره

موردها را منها بگيرم از تئاتر، ولي دربارة تئاتر بايد به يك  درسهمن هم

من با شما در روي صحنه . ، هنري كه ديالوگ استتوجه كرد و آن اينكه

تئاتر، اينجا معني پيدا . كنمكردن مياجتماعيزنم يعني تمرين زندگيحرف مي

هاي  سطح دبيرستاندريعني اگر ما اين را ببريم . شودكند و هنر وااليي ميمي

گيرند كه حرف مقابل را گوش بدهند، آن يكي هم ها ياد ميخودمان، بچه

همه حرف همديگر را گوش بدهيم و بعد به بهترين . ف مرا گوش بدهدحر

يعني اساس زندگي جمعي اين است كه. كنيمنوع با همديگر صحبت 

بودنش در اين است كه اين اتفاق را ايجاد  ناب،همديگر را بفهميم و تئاتر

هايي بزنيم كه براساس يك حرف. كند كه ما با همديگر حرف بزنيممي

اگر . براساس يك اعتبار ذهني است. گويي نيست فلسفي است ياوهديدگاه

تواند واقعاً جامعه را به خيلي جاها كه  مي،هاي ما اتفاق بيفتداين در دبيرستان

هافتد براي جامعيعني اتفاق خوشايندي مي.  ببرد،بيني كردتوان پيشاآلن نمي

گويي ر صحبت كنند، ياوهآيندة ايران كه مردم بتوانند با همديگر براساس تفك

.كندنكنند، و هنر تئاتر اين را با خودش حمل مي
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اي معتقدند كه مردم شناخت استقبال مردم از تئاتر چگونه است؟ عده●

،ونه كه بايدگها آنگويند نمايشاي ميعده. دقيقي از اين هنر ندارند

شما چه نظري داريد؟. جذاب نيست

دوازدهتهـران   . زنـم تهران را مثال مـي    كنم  من چون در تهران زندگي مي     �

هاي ديگـري كـه در تئـاتر شـهر         ميليوني فقط يك سالن تئاتر دارد كه با سالن        

اش پر باشد حدوداً    انضمام سالن اصلي  هايش به هست اگر هر شب تمام سالن     

هـا، پيـدا كنيـد       به قول قـديمي    .نفرميليونشود هشتصدنفر در مقابل دوازده    مي

 يعني درواقع مـا تئـاتر نـداريم اولـين قـدم ضـمن اينكـه در         .فروش را پرتقال

يعني براي شـهري  . هاي تئاتر ساخته شود  مدارس بايد تدريس شود بايد سالن     

اي مثل تهران به قول مسئوالن، كالن شهر تهران حدوداً بـه سـي سـالن حرفـه      

كننـد يـا نـه،    م در مورد اينكـه مـردم اسـتقبال مـي          ينياز است كه ما بعداً بنشين     

شـود و آن    اي دارد موفـق مـي     هاي حرفـه  اآلن تئاتري كه جنبه   . صحبت بكنيم 

كند و استعدادش را ندارد سالنش خالي       صورت تجربي كار مي   كسي هم كه به   

اگـر خـالي بـود    .  ميليون جمعيت نبايد سالن خالي باشددوازدهبراي . ماند مي

شود يا ضرورتش نيـست  ر بايد پلّايعني اينكه ما اصالً كارمان را بلد نيستيم وا        

ست كـه نبايـد فهميـده    يـ  تئاتر چمگر. روداي پيش نميصورت حرفه يا كار به  

كـار بتهـوون    .  تئاتر چيز بغرنجي نيست، اصوالً هيچ هنري بغرنج نيست         د؟شو

تـرين و  كنم صـاف من فكر مي! غرنج است؟ نهعنوان يك موسيقيدان نابغه، ب   به

طور در بستر عميقي جريـان  ش هم همين ترين آدم كرة زمين است و هنر      ساده

 اسـت  اندازكه پشت هم  تواند صاف و ساده نباشد ولي آدمي      نمي. كندپيدا مي 

. آدم بغرنجي اسـت، يـا ايـن آدم   كندكند، خانه معامله مي   يا ماشيني معامله مي   

 چون تفكر خيلي بااليي    ،شود فهميد بتهوون يا شكسپير يا حافظ را، راحت مي       

كني اينها هايي كه خلق ميپرسند كه آقا اين اصوات و نت      تهوون مي از ب . دارند
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 بتهوون هم كـه     ؟سازي اين سمفوني را چگونه مي     ؟آوري از كجا مي   ؟تسچي

،كـنم گويد من هيچ كار خاصي نمـي       مي ،نفسي و اينها  تعارف ندارد و شكسته   

 مـن صـداي بـاران را       ؛شـنوم شنوند و من مي   ديگران صداهاي طبيعت را نمي    

 ايـن  ه همـ ،شـنوم  صداي آب را مـي     ،شنوم صداي افتادن برگ را مي     ؛شنوممي

. به من ربطي ندارد،آورمشنوم و روي كاغذ ميصداها را مي

آوري، ها را چگونه از اين سنگ درميگويند اين مجسمهبه ميكل آنژ مي

. گيرممن اضافاتش را مي.  اين سنگ استدراين تصوير و شكل «:گويدمي

.»دهدخودش را نشان ميشكل، 
افتد و آدم روي صحنه است هنري كه ديالوگ دارد، همة اين اتفاقات مي

گونه كههمان. فهمندمردم مي. و اگر با مردم ارتباط برقرار نكند، اشكال دارد

 حاال شخص .فهمند يا مجسمة ميكل آنژ و همة اينها رابتهوون را مي

سازي هيچ چيز از مجسمه من كهبرد وفهمد و لذت ميمتخصص بيشتر مي

خب حاال چطور هنري كه . شومفهمم در مقابلش مات و مبهوت مينمي

آن وقت . فهمندديالوگ دارد و همه چيز را براي فهميدن دارد، مردم نمي

هنر را مشكل در هنر است و غير از اين نيست و اين بدان معنا نيست كه

كند كه مردم م راحت ارتباط برقرار ميبا مردر قدحافظ آن. نگري كنيمسطحي

با گيرد، يعني كند و فال ميآدم ارتباط برقرار ميترينقشري. گيرندبا آن فال مي

شناسي هم با حافظ ارتباط برقرار  دانشمند زبان.ارتباط تنگاتنگ داردحافظ 

،بردبرد و آدم قشري لذت كمتري ميشناس بيشتر لذت ميكند و آن زبانمي

بودن حافظ كنند و اين سهل و ممتنعهمه با حافظ ارتباط برقرار ميولي

كند تفكر بااليي دارد، منتقدان شود كه فكر مييا شاعري پيدا مي. است

فهمد و اين بدان معنا نيست كه مردم كس او را نميكنند اما هيچبزرگش مي

ن شخص را فهمند و ايفهمند، چطور حافظ و سعدي را ميشعر نمي

!فهمندمين
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استاد، اشكال از كجاست؟●

تواند با مردم اشكال در آن هنر است كه نمي. اشكال از خود تئاتر است�

اگر نتوانيم با . حافظ را مثال زدم. كندارتباط برقرار كند و با ابتذال هم فرق مي

. مردم رابطه برقرار كنيم اشكال از ماست و اين اشكال، نشناختن جامعه است

دانيم چكار بكنيم با اين ابزاري كه شناسيم و نمير كارمان را نميزبان و ابزا

ما بايد با . اصالً تماشاگر موظف نيست كه بداند تئاتر چيست. در اختيار داريم

زنيم و رابطه برقرار كه ما پرده را كنار ميزماني. تماشاگر رابطه برقرار كنيم

.شود اشكال كار از ماستنمي

گفت تئاتر هنر فرهيختگان است پس نبايد امه ما مييكي از مهمانان برن●

شما چه نظري داريد؟. قبال مردم نيستستتعجب كنيم كه مورد ا

هايي كه حتي شش كالس چنانكه آدم. من اصالً اين حرف را قبول ندارم�

. كنند با آن رابطه برقرار ميراحتسواد داشته باشند آثار شكسپير را بخوانند 

سوادي است كه اين شخص با آن ارتباط سپير آدم بيشود گفت شكمگر مي

سواد با آن ارتباط برقرار سوادي است كه مردم بيبرقرار كرده يا حافظ آدم بي

مثالً شما مردم عامه را در نظر بگيريد كه ممكن .  كه نيستطوراين،كنندمي

ون وبتهآثار است اصالً ندانند بتهوون چه كسي است و از همين راديو، وقتي 

ند نكميگاه خود با اين كار ارتباط برقرار آشود يك جوري در ناخودپخش مي

داند بتهوون كيست و موسيقي كالسيك چيست، با نميكه ترين آدم و قشري

.كندآن رابطه برقرار مي

اي باشد كه بتواند كمترين گونهفرمائيد كه تئاتر بايد بهيعني شما مي●

د؟ها را به خودش جلب كنانديشه

 يعني ،اش حس استست كه اساس و پايه ا كار هنر، كاري اصالً،بله�

فلسفه نيست كه بگوئيم حتماً شما بايد تاريخ مكاتب مختلف فلسفه را بدانيد 
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اش صحبت كنيم و با كنكاش و حاال برسيم به يك مكتب جديد و درباره

.مجادله به آن برسيم

حسش با اين كار رابطه  يعني تماشاگر بايد با ،اثر هنري يك حس است

برقرار بكند و بعداً تفكر است يعني اساس هنر حس است و بعد تفكر اتفاق 

خواهد با ديدن يك اثر خواهد به نوعي تفريح كند و ميتماشاگر مي. افتدمي

معلوم است كه رابطه . هنري حالش خوب شود و نه اينكه درس ياد بگيرد

 ما چون كارمان را بلد .نجا نيستشود و اصالً جاي فلسفه ايبرقرار نمي

 خب در هر ،دهيمما اول اثر هنري را نشان مي. گوييم فلسفي استنيستيم، مي

دهيم بعد در پيش و پس هر اول ما نمايش را نشان مي. اي استاتفاقي فلسفه

خود . موسيقي جاري است. تاريخ جاري است. اي جاري استنمايش فلسفه

دهيم و بعداً در ول ما اثر هنري را نشان ميپس ا. طبيعت در جريان است

آييم فلسفه را نشان كه ما اول ميكنيم درحالياش صحبت ميمورد فلسفه

اصالً واضح است اگر شما يك . كندكس ارتباط برقرار نميدهيم و هيچمي

فيلسوف را بياوريد در يك سالن تئاتر و همان فلسفه را كه خودش وضع 

فلسفه در . چون آمده تئاتر ببيند. فهمددهيد اصالً نميكرده، جلويش نمايش ب

عنوان نويسنده و كارگردان ديدگاه فلسفي  اگر تو به.كل اين جريان است

تواني از طريق هنر درس فلسفه باشي با ابزاري كه در دست داري ميداشته

.بدهي

 در اين كار .»سيزو بانسي مرده است«شما كاري داشتيد به نام ●

در مورد اين كار براي ما . ايد نقش را انفرادي بازي كردهسهوبيست

توضيحاتي بدهيد؟

 البته سه نفر بوديم، با آقاي . اجرا كرديم1357ما اين كار را در بهار سال �

اش هم نويسنده.  بودالدين خسرويبهروز بقايي و كارگردانش آقاي ركن
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هنوبي در دورآرتور فوگارد است و يك نمايشنامه مربوط به آفريقاي ج

هايي بود كه تماشاگر كرديم و شبآپارتايد است و ما سياهپوستان را بازي مي

كردند كه تو چند وقت آفريقا بودي، ما آمدند گريه ميمي. آفريقايي داشتيم

اين را . هم كه از تهران خارج نشده بوديم ولي اين ارتباط برقرار شده بود

ياورم كه قرار نبود فلسفة آپارتايد را به ام بيك مثال زنده براي عرايض قبلي

داري چيست،  آپارتايد بكنيم كه بردههدربارتماشاگر بگوئيم، بحث علمي

يعني ما زندگي دو نفر آدم را نشان . تهاجم چيست، ولي در كار هست

كردن و امپرياليسم چه مفهوميشود غارتدر همانجا معلوم مي. دهيممي

.  اين يك نوع تئاتر روايي بود.ون اين نمايش هستهمه اينها در در. دارند

هرحال نويسنده طوري نوشته بود كه تماشاگرهاي ما براي اين كار به

داد كه من در آن شكنند و اين انرژي را خود متن به من ميسرودست مي

هاي وسه نقش را بازي كنم و ببينيد كه متن چقدر ارزشواحد همزمان بيست

ولي ،داد كه كار بكنم من بازيگر اجازه مينمايشي داشت كه به

آمد متوجه بعضي از در نهايت وقتي تماشاگر بيرون مي. اي هم داشتفلسفه

.شدمفاهيم مي

ديد و داديم به تماشاگر، خودش فاجعه را مياينها را ما درس نمي

كردن  نصيحتودادناصالً وظيفة هنر درس. گرفتفهميد و درس ميمي

هنري نصيحت كرد يعني آن هنرمند كارش را بلد نيست و  كهوقتي. نيست

. داردگرفتن از اطراف، خودش را سرپا نگهخواهد با نصيحت و قرضمي

ولي هنري كه به سراغ . داندممكن است خودش هم نداند كه نمي

دهم، يا بگويد هنر كردن برود، يا بگويد من دارم فلسفه درس مينصيحت

اگر مخصوص نخبگان  زيرا ؛رود ميراه را اشتباهمخصوص نخبگان است، 

در همه . استكه تئاتر، هنري مردميدرحالي. شود امپرياليزم هنريباشد، مي

است و ما بگوئيم  تئاتر هنر مردميگويد كهميجاي دنيا، تاريخ و جغرافيا 
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يك هنر . ايماين واژه و حرف را از كجا آورده. تئاتر هنر نخبگان است

. تاده باشدپرا كه ممكن است در ايران جا نيفنام اُه  ديگري داريم بنمايشي

در همه جاي دنيا داريم و افتخار تئاتر هم اين است كه ولي تئاتر خياباني 

برايحافظ اصالً . فهمندترين هنر است و همة مردم تئاتر را ميمردمي

كنند رار ميتري برقنخبگان ارتباط عميق. هاست همة آدمبراي،نخبگان نيست

.شكسپير راهم فهمند، و مردم عادي هم حافظ را مي

شما اعتقاد داريد كه بحران تئاتر در دل خود تئاتر است؟

كنم سال است كه دارم كار تئاتر ميعنوان كسي كه حدود چهلمن به�

.فهممبحران تئاتر را نمي

تلي هنر هاگر ما بيست سالن نمايش داشته باشيم؛ سالن نمايشي كه

اي منظورم تئاتر حرفه(زار و غيره نباشد تئاترهاي گوشه و كنار در الله! نباشد

ما تا آن را نداشته باشيم . برنده است، هنر متعالي و پيش)است به مفهوم هنر

تواند وجود بحران نمي. �ً هنوز اتفاقي نيفتاده تا ما به بحرانش برسيماصالً

.ايما بحرانش را حس نكردهداشته باشد وقتي كه اساسش نيست و م

هايي كه از نظر اقتصادي قدرتمندند يا نسازمانقش دولت و ●

هاي تئاتر چيست؟هاي اقتصادي، براي گسترش سالنسازمان

گفت وقتي كه برق به ايران آمد همان خيابان اميركبير فعلي يك پدرم مي�

 و همه شدها روشن مي برق ساخته شد و دو تا چراغ هم سر كوچههكارخان

چون . گفتند كه چراغ نفتي چه عيبي داردمي. كردندبرق را مسخره مي

كردند ولي اآلن ده ثانيه برق قطع بشود، مملكت فلج ضرورتش را حس نمي

. شوداند چون تئاتر هنوز ضرورتش حس نمياينها الزم و ملزوم شده. شودمي

ره رشد پيدا كرد و ها و غيآن موقع برق را ادامه دادند، سدسازي و كارخانه

ريزي شود يعني بايد تئاتر هم بايد برنامه.  زندگي مردمحاال شده جزء
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مثل همان در ابتدا يعني اگر انجام بشود . هايي ساخته شود در مدارسسالن

در مورد تئاتر هم . گفتيم زائد استفهميديم و مي كه آن موقع نمي استبرقي

هيم شد ش را حس كنيم متوجه خوايعني اگر ما ضرورت. شودطور ميهمين

اش باشد اگر تئاتر جزء زندگي. تر زندگي كندتواند خوشبختبشر چقدر مي

.تر خواهد بودحتماً بشر خوشبخت

 تئاتر بر واحدهاي ديگر فرهنگي چيست؟ و گسترش تئاتر چقدر تأثير●

تواند به اعتالي فرهنگي ما كمك كند؟مي

ديالوگ است و هنر ديالوگ هم خود طور كه عرض كردم تئاتر هنر همان�

 سازنده تأثيرتواند با هنرهاي ديگر ارتباط برقرار كند و اين مي. انسان است

منتها بايد . داشته باشديتأثير و همه جاي مملكت ه برقبگذارد حتي در ادار

.دگردتا طي نشود مشخص نميو اين مسير طي شود 
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استاد حسين زمرشيدي

، مشهد1318د متول

ديدن بناي . ايت پدر معمارشي به معماري در دوران كودكي با هدمندعالقه

همراه نماسازي آثاري مثل گنبد سبز مشهد، بقعه ربيع و نماسازي آن بهخواجه

امامزاده محروق نيشابور، آرامگاه شيخ عطار، بقعه شيخ احمد جام در 

تهران و استخدام در هنرستان تحصيل تا سوم راهنمايي و آمدن به .جامتربت

.عنوان استاد كارآموزشي، پس از آن ادامه تحصيل تا ديپلمصنعتي تهران به

و  اخذ بورس تحصيلي برلين آلمان و دريافت مدرك ساختمان عمومي1350

عنوان هنرآموز رشته راه و ساختمان و بازگشت به ايران به.تربيت دبير فني

.اشتغال به تدريس

هاي كشور زده جلد كتاب درسي رشته ساختمان براي هنرستانليف شانأت

 و كشيرسم فني و نقشه، درس فني، درس حساب فنيهاي به نام

هاي ليف كتابأت.هاي اول تا چهارم نظام چهار سالههاي سالكارگاه

طاق و ، كاشيكاري ايران�و هنرهاي دستيچيني در معماري اسالميگره

نقش آجر و كاشي در ، مسجد در معماري ايران، قوس در معماري ايران

معماري ، اجراي ساختمان با مصالح سنتي، معماري ايران، نماي مدارس

.پيوند و نگاره در آجركاري، شناسي سنتيايران، مصالح



، براي ساختمانكتاب عمومي،  ساختمانفناوريهاي درسي ليفات كتابأت

تعمير و رسي دانشگاهي هاي كشور، كتاب دهنرستاننظام پنج ساله

. در رشته عمرانكشي جامع عمرانرسم فني و نقشه،نگهداري ساختمان

ك جلد در رشته عمران، يودر مجموع ده جلد كتاب معماري، بيست

صاحب سي .وپنج مقاله مفصل در زمينه عمران، هنر و معماريچاپ بيست

كن و ماتور خممخترع آر. تابلو قدسي و الهي كه وقف موزه سعدآباد شده

ثر ؤآموزشي عمران و معماري، دبير و عضو مبسياري از وسايل كمك

پرورش از و اي آموزش هاي آموزشي و تخصصي معاونت فني و حرفهگروه

.سالهنويسي پنجقبل از انقالب تا پايان برنامه

آموزشي و اختراعات استاد از طرف سازمان  بررسي وسايل كمك1369

 بررسي 1369.ارشد به ايشان اعطاي سطح كارشناسيوامور استخدامي

ليفات ايشان از طرف شوراي ارزشيابي و اعطاي درجه أكارهاي هنري و ت

. بررسي مجدد آثار استاد و اعطاي درجه يك هنر1373.هنر به ايشاندومي

ها و كارهاي استاد از طرف شوراي ليفات، مقالهأ بررسي مجدد ت1375

وري و اعطاي مقام ا تحقيقات و فن،وزارت علومخبرگان بدون مدرك 

 دريافت جايزه از 1380.شهيد رجايياستادياري و عضويت در هيئت علمي

عنوان پيشكسوت در معماري سوي سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران به

.ايراناسالمي

هاي ماندگار در عنوان چهره ماندگار در دومين همايش چهرهانتخاب به

.معماري سنتي كشورعرصه 
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كنند اي كه استاداني چون شما زندگي ميكشيدن و بودن در زمانه نفس●

 نسلي كه از طريق شما با گذشته ؛ست كه نصيب نسل ما شده اافتخاري

داند چه گذشته پرافتخاري پشت كند و ميباشكوهش ارتباط برقرار مي

انداز روشن  چشمدارد و بههاي استواري برمي در نتيجه قدم.سرش بوده

كند؛ فردايي كه يقيناً اين جوانان بهتر از امروز خواهند فردا فكر مي

خواستم از معماري قبل از اسالم، در ال ميؤعنوان اولين سبه. ساخت

هايي داشته است؟ايران بپرسم كه چه ويژگي

خاطر شناسد و ديروز بهخاطر مسائل سياسي ميامروز، دنيا ايران را به�

ولي معماري ايراني هميشه . دشناختنت پسته، فرش، فيروزه و نفت ميصادرا

 چرا كه ،توجه بزرگ معماران دنيا بوده و هست و خواهد بودمورد

 بسيار عميق و تأثيرهاي خاصي دارد و بر ساير كشورهاي ديگر ويژگي

توانيم درباره معماري ايران قبل از اسالم وها ميما ماه. اي گذاشته استريشه

.بخصوص بعد از اسالم صحبت كنيم

 يك هيئت ايتاليايي به سرپرستي مارتين ريوتوزي 1357 تا 1346از سال 

صورت مداوم به ايران آمدند و در كنار اينها هيئت حدود يازده مرتبه و به

هاي باستاني انجام دادند و آثار رود، كاوشاينها در كنار هيرمند.ايراني هم بود

هاي دو طبقه سازي و خيابانكشي، كوچه از خيابان،وردنددست آهپرارزشي ب

.»شهر سوخته«تا شهري به نام 

دقيقاً چه تاريخي؟●

هزار سال پيش ما چنين يعني پنج. ميالدازهزاره سوم قبلمربوط به�

يهاها و خيابانكوچهسازي، كفكشي، كوچهخيابان. شهرسازي داشتيم

 عموماً دوطبقه؛ طبقه اول كه به يهاسازي، ساختمانآجرفرش، ساختمان

رطوبت نزديك بوده با سنگ و ماسه، آهك و مالط ساروج ساخته شده و 
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براي ارتباط با طبقه باال از پله استفاده . هايي گنبديبقيه آن با خشت و پوشش

.شده كه در شهرسازي امروز از افتخارات معماري جهان در ايران است

اي يقيناً سابقه. يافته مدنيتي است قوام،ميبينآنچه ما در شهر سوخته مي●

هزار سال هم كافي نيست و بايد به خيلي يعني پنج. هم پشت سرش بوده

.قبل از آن برگرديم

هاي سنگي وجود دارد كه مربوط بهدر آثار شمال ايران، بنا و دخمه�

صورتاز ميالد است و اآلن هم، ما چيزي كه داريم بههشتم قبلهزاره

اي گويند شهر سوخته كه زلزلهبراي اين هم مي. هماندباقي مستند براي دنيا 

هاي گيرد و خانهشود و شهر آتش ميآيد و آب شهر قطع ميمهيب مي

شود و مقداري رود و در اثر تحوالت زمين، زمين باز ميمسكوني از بين مي

ها سر از وششود و در كارود و به اصطالح دهان زمين بسته ميپايين مي

شود و در حال حاضر به شهر آورد و هنوز هم آثار سوخته ديده ميخاكبرمي

.سوخته معروف شده است

 يعني در گورستان بودند و اگر ؟اي پيدا نشدهچرا در شهر جنازه●

اي بود چرا اجساد از زير خاك بيرون نيامد؟زلزله

 بودند و آوارصورت استخوان و اسكلت زيرهمقداري پيدا شد كه ب�

بعد از اين . كندها پيدا شده دقيقاً از آن زمان حكايت ميظروفي كه در كاوش

تپه خوزستان ما بناي چغادر هفت. رسيممييالميعزمان ما به آثار دوره 

 كه لغت سومري -صورت زيگوراتهزنبيل را داريم كه اين بنا در پنج طبقه ب

تر رفته بناي ساختمان كوچك كه رفته105×105 بنا شده با ابعاد -است

شد و دو اين بنا چون سر به فلك كشيده بود زيگورات ناميده مي. شودمي

ها يالميعالبته كه طبقه زيرين داشت؛ يكي ستايشگاه بزرگان ايالمي

است كه يالميعيكتاپرست بودند و در طبقه پايين قبور پادشاهان و بزرگان 
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وسيله فته و در مجموع نوررساني بهكار رههاي طاقي بدر آنجا پوشش

نتيمتر و متر و به قطر خارجي سه سا سانتي71اي به طول هاي شيشهلوله

گرفت كه متر و يك ميليمتر قطر داخلي صورت ميهفت ميليمتر و سه سانتي

آمد به اين دقيقاً نور مي. شوداآلن در موزه ملي در كالف چوبي نگهداري مي

هاي ديگر و دقيقاً تا طبقه پايين نور د و بعد به شيشهكرها برخورد ميشيشه

متر و آجرهاي مربع  سانتي46×46جرهاي بزرگ به ابعاد در آنجا آ.رسيدمي

عالوه دو تا آجر نوشته، پيدا شده كه احكام متر، به سانتي8خامت به ض

ه  كوردراند و خوردهها خشتي و تراشآجرنوشته.اندحكومتي را در آن نوشته

بعد به آثار دوره ماد . در آنجا ساعت آفتابي هم وجود دارد. اندپخته شده

بنا، .  معروف است»دكان حضرت داوود«رسيم كه در كرمانشاه به نام مي

بعد .ارتفاع است و مشابه آن در بعضي از نقاط ايران وجود داردسنگي و كم

ام كه البته من ايرانينه از باب اينكه . جمشيدهمتاي تخترسيم به آثار بيمي

. »ايران وطنم، خاكش كفنم«گويم كه من ايران را دوست دارم و هميشه مي

ما آثار سنگي يوناني را . كنمطرف صحبت مياينجا من از طرف يك معلم بي

آثار معماري . اند هم شگرفآثار سنگي رومي. اند جالب،كنيمكه بررسي مي

.زانس خاص استهم در بيو روم شرقي هم در سوريه

صورت هها بون در روم و قبرس كه در آنجا سنگهايي از ستپيكرتراشي

وجودبههاي انسان نشسته و پوشش سقف را باربر، بر روي اسكلتيك تير

جمشيد آورده، چقدر زيبا تراش شده، ولي هرگز به عظمت بناي تخت

. رسدنمي

ناره كوه رحمت  ك در450×300جمشيد در مساحتي به ابعاد اما تخت

و دارهايي نقشجمشيد با ستونگانه تختهاي هفدهكاخ. گسترده شده

 متر ارتفاع كه البته 24متر و  سانتي130هاي قاشقي به قطر حدود تراش

. كنداي را خيره ميچشم هر بيننده.  متر هم داشته15تر يعني كوتاه
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.يعني اندازه ساختمان هشت نه طبقه●

هاي گانه است كه بخشي از اينها كاخدر آثار هفدهجمشيد عظمت تخت�

هايي كه شكل  و در مجموع از سرستونهاي سنگيچوبي بوده و بخشي كاخ

هاي پيچي هم در اينجا ستون. گاو دارند استفاده شده، چون مقدس بوده

دهد كه آنها مييابد و نشانانتقال ميوجود دارد كه بعدها به معماري اسالمي

.شناختندمزدا را مياهورادر قديم 

هايي كه از جبل عامل چوب. هاي سقفي اهميت دارندبعد از اين، پوشش

لبنان و از چندنار قندهار بر گرده ستوران، به پارسيه كشيده شده و در آنجا 

گذارند و پوش ميعنوان تيرهاي چوبي روي آنها را تختهاند و بهتراش خورده

در مجموع . كنندبندي ميكنند و شيبيريزند و گل محصير و ني مي

هم در . آيدوجود ميهاي آسمانه بهها و اندود كاهگل و پوششسازيكنگره

.هاي چوبيساختمان سنگي و هم در ساختمان

صورت يك تراش توي سنگ بههاي چوبي، چوب خوشدر ساختمان

. آمدهوجودبهساخته شده، پاشنه و فوندانسيون گود پيش

گوييم در آنجا استفاده ميكه ما در كارهاي بتوني به آنها پوترتيرهايي 

اند و ريسماني از دور اين تيرهاي چوبي را تراش مارپيچ دادهتاشده و دور

اينها . اندشود استفاده كردهالياف علفي كه اصطالحاً ساسو يا سازو گفته مي

روي . انددههاي علفي و مويي است كه تابيده و دورتادور، گل ميخ كرريشه

هاي اندود كرده و به نقاشيآن را با ماسه و آهك و خاك رس چرب و قطران

اند جمشيد را نديدهبه كساني كه تخت. اندبسيار شگرف و جالب تزئين كرده

شما . وجود آمدهگويم كه بروند و ببينند در آنجا چه عظمتي از حجاري بهمي

 از جنگ حجاري شده، ولي در هيچ يبينيد كه موارددر آثار روم و يونان مي

 متري كه آثار سنگي زياد بوده، هرگز نقش 300×450جاي اين بناي 

ها از عاطفه و محبت و دوستي و دقيقاً حجاري. بينيدهايي از جنگ نمينگاره
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يافتن به دربار شاهي، مردم رگويد، بخصوص در صحنه بانزديكي ملل مي

 و چقدر جالب است نقش ستوران داننوك چهار انگشت دست هم را گرفته

حتي . خورده و باال آمدهها كه از پيچش موها، پيچو گاوها و صورت انسان

همان يكتاپرستي ها هم پيچ خورده و به يك نقطه عطفي رسيده كهموي اسب

 قبل از ميالد، 330 قبل از ميالد تا سال 550از سال . و اهورامزداپرستي است

هاي هاي مهندسي و بسيار دقيق، ساختار اين كاخه سال پيرو نقش180حدود 

هايي  بعد از شكست هخامنشيان به نشيبمتأسفانهگانه انجام شده و هفده

پس از پيروزي اسكندر، شبي در كاخ داريوش كه مجلس . رسيممي

 دخترك ،ونوش بود و بزرگان مقدونيه با اسكندر در خانه خمار بودندعيش

هاي مديترانه، مگر خشايار نبود بر آب! ي اسكندرا «گويدمشعل به دست مي

پدران، شوهران و برادران ما را بكشت و . مگر خشايار نبود كه بر ما تاخت

هاي خود داريوش در كتيبه. طور نبود كه البته اين»؟مان را سوزانيدمنازل

گويم كه به من قدرت دادي كه تو را شكر مي! اي اهورامزدا «:گويدمي

من تابستان در دانشگاه صنعا سخنراني . »مام عالم را دوست بدارممردمان ت

همه مردم حتي كارمندي كه پشت ميز نشسته بود خنجري به كمر . داشتم

هاي هاي يمني را در حجارينقوش اين آدم. داشت كه نوكش برگشته بود

.توانيد ببينيديابند ميجمشيد در بين مللي كه بار عام ميتخت

 از مصر جزو قلمرو يهايهاي مصر و قسمت پشت دروازه تااز هندوستان

تو را ! خدايا «:گويداينجا بايد از داريوش ياد كنيم كه مي. هخامنشي بود

 و مسلماً »ها را دوست بدارمكنم كه به من محبت دادي كه انسانستايش مي

اي هم بوده مربوط به يك آدمطور بوده و اگر مسئلهفرزند ايشان هم همين

. استخاطي بوده

ها را آتش بزن تا كند كه تو اين كاخپس آن دختر، اسكندر را وسوسه مي

ولي اسكندر زير بار . اندهايي بودهآنها بدانند اين مردم مقدونيه چه آدم



       به همين سادگي336

گيرد و گران و افسونگران رخصت ميدختر از آوازخوانان و وسوسه. رودنمي

 پشت سر او، دختر و پسرهاي كند ومشعل را به طرف صورت گاو رها مي

سوزند و هاي چوبي ميكنند و سقفها را رها ميديگر پايكوبان مشعل

. رنگ نخودي در آنجا وجود داردهايي از خاك زرد كماآلن هم رگ.ريزندمي

هايي دارد؟ چون آثار زيادي چه ويژگيمعماري ايران در دوره اسالمي●

. استاز آن دوره برجاي مانده

. از ميالد آثاري داريم قبل250 بگويم كه در دوره اشكانيان از سال كوتاه�

هاي سه ايزد كاخ نسا در جنوب تركمنستان، كوه خواجه در سيستان كه نقاشي

گرفته، بناي معبد آناهيتا در كنگاور كرمانشاه، كاخ اشكاني در روي گچ شكل

گ بم است كه بعد از اين ار.هاتراياالحضر در جنوب موصلدر عراق، كاخ

حكومتي، دژهاي هاينشين، كاخدويست هزار متر بنا شامل بناهاي عامه

فروشي، نانوايي و محكم سربازخانه، بازار و بازارچه، سلماني، قصابي، صيفي

.باشدميبناهاي ديگر 

دهد در دوره ساساني مي اين مجموعه حمام وجود دارد كه نشاندردقيقاً 

.يا را داريمترين شهرسازي دنما بزرگ

شد و گرم ميهاي تئاترشان وقتي سالندر فرانسه چهارصد سال پيش 

ولي ما در دوهزار . خاراندندكردند با چوب پشت خودشان را ميعرق مي

كاخ فيروزآباد و كاخ سروستان و كاخ . سال قبل در اين بناها حمام داشتيم

. نام رباط و سباطها بهاكسري، پل دز و سد دز و بسياري ديگر از كاروانسر

 كيلومتري يزد 40در حدود . رسيمبعد از اين مرحله به صدر اسالم مي

رسيم كه مسجد خشتي دارد و خيلي بعد از آبادي شهدا، به فهرج يزد مي

.هم چسبيده و چهار قلواندها بهساده است و پايه

و ايها گهوارهصورت بيز ساساني، طاق پوششهاي قوسي بهپوشش
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ريگ كف جوي هم به پولك يك قران . بيروني از كاهگل استاندود 

شده و در خوردگي تعبيهدوهزاري شبيه است كه براي جلوگيري از ترك

هاي رزاس دوره كاري شده و گلهاي داخلي كاهگل و بعد گچقسمت

اين . گيرد و گلدسته الحاقي دارد كه خشتي استساساني در اينجا شكل مي

.ن اول هجري ساخته شده استبنا در نيمه اول قر

آيا قبل از اين، مسجدي هم در ايران داشتيم و اگر داشتيم آيا اثري از ●

؟ استآن به جا مانده

دانيد كه محراب مي. مسجد سنگي داراب را داريم كه محراب بوده�

 محراب زرتشتي بوده و بعد از اسالم »ه« و »ح« با امالي دو حرف »حرب«

در فهرج، از خشت در كل بنا و از آجر در كف . انددادهآن را به مسجد تغيير 

هايي در باال هم، از كنگره. ها استفاده شده تا موقع رفت و آمد خرد نشودپله

اگر هموطنان ما مسافرت . اندجمشيد استفاده كردههاي تختشبيه كنگره

جمشيد هايش شبيه تختكردند به آندلس آنجا مسجد قرطبه است كه كنگره

همين شود و بهها ديده ميدر شاخ آفريقا مخصوصاً مراكش اين كنگره. است

به سراسر جهان گويم معماري ما مخصوصاً دوره اسالميعلت است كه مي

در مجموع در اين مسجد از صدر اسالم تا به امروز نماز .  استكشيده شده

ر اين مسجد در حال حاض. كردندخواندند و مجالس مختلف برگزار ميمي

.مورد توجه يونسكو است

هنوز برپاست؟●

 لغت تركي تاري يعني خدا،. رسيم بعد از اين به تاريخانه دامغان مي،بله�

در اينجا هم، ستون مدور و آجرها را هره كرده و . هم خانه خدااست و خانه

هره كرده، دورتادور آن را با آجر تا يك رج چيده، باز هره يك رج را كه

هاي يك قسمت، بيز قوسساخت بخصوصي است و در آنجا اند كه كرده
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همچنين از رواق كه دنباله .  استساساني و يا قوس جناغي مثل جناغ مرغ

صورت برجسته و پوشش طاقي است همعماري عربي است و يك ايوان كه ب

ما مسجد دزفول و مسجد شوش و شوشتر را در همين سبك . استفاده شده

.اند كه چهار ايوانييه بناهايبينم كه منسوب است بمي

 هجري قمري، از ديگر 285سلطان اسماعيل ساماني در بخارا به سال قبر

در حال حاضر در دوشنبه . آثاري است كه به وسيله خود اين مرد ساخته شده

انساني وارسته و متعهد و وي . اند متري ساخته22از اين مرد يك مجسمه 

مانده اش به صورت سمبليك باقين مجسمهپرور بود و اآلانديشمند و رعيت

.است

كارهاي بسيار خاصي از نقوش آجري در بناي اسماعيل ساماني كه به 

باف به چشم صورت مسطح باريك هم ساخته شده، همراه با آجرهاي نگين

پس از . اندموشي لقب گرفتهاين آجرها پس و پيش شده و دندان. خوردمي

ارس و بناهاي زيبايي به وسيله خواجه آن، در دوره سلجوقي هم مد

.آيدوجود ميالملك طوسي كه مردي انديشمند، محقق و فاضل است بهنظام

در كنار مدارس، هاي عموميراهسازي، ساخت كاروانسرا، ساخت حمام

براي استفاده مردم و به عنوان موقوفات و ساخت مسجد از كارهاي مهم 

.اوست

توان به ميل مسجد ي كه به يادگار مانده، ميها و بناهايهمچنين از ميل

 متر تقليل 42 متر ارتفاع داشته و به علت زلزله به 5/51علي اشاره كرد كه 

ميل مسجدسنجر متعلق به سلطان سنجر سلجوقي بود و بعد . پيدا كرده است

از اينكه خراب شد در زمان صفويه در پايين ميل مسجدي ساختند كه به 

هاي آجر در آجر گرهي در نقوش آجري از بافت. دمسجد علي معروف ش

بينيم كه چطور بدون داشتن  مي،آنجا به زيبايي شكل گرفته و اگر دقت كنيم

هاي كوفي و ها و كتيبه با نقش،سازند متر بنا مي51وسايل امروزي، 
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هاي دوره من بارها به ايران آمدم و ميل«:گويدماكسيم سيرو مي. هابنديطره

.» را نظاره كردمسلجوقي

خواهند  و ميرسند مي متر ارتفاع55ها وقتي به گنبد قابوس با مغول

:گويد مي»چرا؟ «:گويدمي. »چنگيز خراب نكن «:گويد يكي مي،خراب كنند

».ايمخراب نكن تا آيندگان بدانند ما در ايران چه چيزهايي را خراب كرده«

ترين گنبد ايران ر ارتفاع، بزرگ مت25در دوره ايلخاني، بناي سلطانيه با 

اي هچصورت صندوقگنبد به.  متر ارتفاع دارد50است و از پايين تا نوك گنبد 

رسد كه نقطه عطف آيد و به آن تيزه ميطور ميشود و هميناز پايه شروع مي

در پوشش گنبد كار زيبايي صورت گرفته و دقيقاً پوشش گنبد كليساي .است

آورد كه بعد از صد سال ساخته شده، و از ياد ميانس را بهسانتاماريا در فلور

بعدها بزرگ معماران اروپا، در ساختن گنبد كليساها، دقيقاً . آن بنا الهام گرفته

كم اين گنبدسازي بر برداري كردند و كماز معبد سانتاماريا در فلورانس كپي

.تمام اروپا حاكم شد

ي شده؟كنگره آمريكا هم از روي همين مدل كپ●

هاي بزرگ در  آمريكا دقيقاً از كاخ كسري برداشته شده كه اجالسهگنكر�

ات هنر ايران است كه به آنجا كشيده شدهتأثيرشود و اين از آنجا برگزار مي

. است

بار در گنبد سلطانيه به شكل مطلوب استفاده شده كاشي معرق اولين

ها  كم و بيش از اين كاشيالبته قبل از اين دوره، در دوران سلجوقي هم. است

هايي به نام سلطان در موزه آستان قدس رضوي، كاشي.انداستفاده كرده

براي ساخت . متر است سانتي40×40سنجري وجود دارد كه ابعادشان حدود 

 روي خاك رس چرب، سليكات آلومينيوم آبدار ريخته و ها،اين نوع كاشي

هاي رنگبااند ووجود آورده بهراهاي اسليميرويش را تراش داده و خط

مسجد جامع اصفهان، . اندمعدني جالب، آميس داده و توي كوره برده و پخته
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آثاري از دوره آل بويه، آل زيار، آل سلجوقي و قبل از اسالم دارد كه البته قبل 

در آن مسجد . هماندباقي از اسالم آتشكده بود و آجرهايي هم از آن دوره 

هاي مختلف پوشش گنبدي و طاق گنبد، پوش، در شكلاقحدود چهارصد ط

.و حدود صد نوع گره چيني آجري وجود دارد

- در جاده قديم ابريشم ،بناهاي دوگانه خرقان قزوين هم كه سالم مانده

پنج ودر اين دو بنا بيش از سي. قرار دارد-رسيد كه به كرمانشاه و همدان مي

 وضعي داشته و  ببينيد معماري ما آن زمان چهحاال. كار رفتهنوع آجركاري به

!اآلن چه وضعي دارد

 مسجد اشترجان، مسجد :از دوره ايلخاني هم اين آثار برجاي مانده

. الجايتو در مسجد جامع اصفهانهاي مقبره بايزيد و محراب گچبريورامين،

در دوره صفويه چه آثاري داشتيم؟●

ندي، ببندي، كاشي يزديبندي،پوش، قطاردر دوره تيموري طاق�

توران، . شودسازي، در توران و ايران حاكم ميكاشيكاري، خطوط بنايي، معقل

تا ازبكستان و و شود خراسان بزرگ است كه از افغانستان شروع مي

 كه -وبلوچستان و پاكستانهاي قرقيزستان و سيستانتاجيكستان و گوشه

.يابد امتداد مي- شوديخراسان بزرگ و خراسان كوچك را هم شامل م

بي خانم مسجد بي. قبر تيمور را هم استاد محمد خراساني ساخته است

بيك در بخارا و عشرتكده تيمور از ديگر آثار دوره عيال تيمور، مدرسه طغرل

مسجد كبود تبريز معروف به فيروزه اسالم، مسجد مظفريه .تيموري است

د الماس و كوير يزد از ديگر  مسجد جامع مشهد يا گوهرشاد، مسجكرمان،

.آثار دوره تيموري است

در دوره صفويان رقابت در زمينه علم و دانش و معماري در بين اما 

هزار ويكهشتادآيد و ميدان اصفهان كه ميوجودبهدولت صفوي و عثماني 

قاپو، مترمربع زيربنا دارد همراه با بناهايي مثل مسجد امام، عمارت عالي
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.شودساخته مي... ، سردر بازار قيصريه واهللالطفمسجد شيخ 

يكي از اينها ميدان .  داريم كه جزو ميراث فرهنگي دنياستاثرما چند 

شهري، بازارها و شهري و برونها، كاروانسراهاي درونحمام. جهان استنقش

هاي ها، باغها، توحيدخانهانبارها و كوشكها و آبها و تيمچهبازارچه

هاي چند هاي مياني به صورت كوشك بناهايي كه در قسمتسلطنتي و

هاي كبوترخانه از برج.اند از ديگر آثار دوره صفويه استوجهي ساخته شده

ازند و سهايي كه كبوترها در آنجا النه مينظر معماري خشتي و حفره

ها، همه و همه درخور توجه بنديگرفته و كنگرههايي كه شكلپوشطاق

كردند كه آن هم فلسفه عنوان كود زراعي استفاده ميود كبوترها بهاز ك. است

.عميقي دارد

وجود آمد درباره دوره قاجاريه و اتفاقي كه در اواخر دوره قاجاريه به●

بفرمائيد؟

مدارس، مـساجد و    . ثر شده أمعماري دوره قاجاريه از معماري صفويه مت      �

هـا هـم از دوره   ارهـا و بازارچـه   باز. كنندبقاع متبركه از آثار صفويه پيروي مي      

در پي سفرهاي شاهان و بزرگـان قاجـاري مخـصوصاً    .كنندصفويه پيروي مي  

در . كنـد ناصرالدين شاه و اطرافيانش به فرنگ، معماري اروپا به ايران نفوذ مي        

هاي ايراني دوره قاجاريه تلفيقي از معماري سنتي ايـران          مجموع معماري كاخ  

أثر از  سـبدي، همـه متـ     هـاي دسـته    قوس ها و فرنگيهكال. و معماري اروپاست  

گونه ديگر است؛ مثل قوس سر در موزه ايران         هاي ما به   چون قوس  ،اروپاست

هاي تيـزي داريـم كـه بـه         همچنين قوس . ثر شده أباستان كه از طاق كسري مت     

.عباسي معروف استقوس شاه

در . ستگرفته اهاي روي كاشي هم زيبا شكلدر دوره قاجاريه نقاشي

نقاشي روي  يادي كنم كه كتابي دارد به نام سيفاينجا بد نيست از آقاي 
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ها و شويد كه گچبريحاال اگر به كاخ گلستان نگاه كنيد متوجه مي. كاشي

ثر از آثار سنتي ايران است أها بيشتر متسازيشده و صورتهاي استفادهرنگ

گرفتند، كه با ياد خدا وضو ميدرواقع مردم و هنرمندان ايران . تا آثار اروپايي

.خواستند زير سيطره كسي بروندوقت نميهيچ
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دكتر داور شيخاوندي 

اردبيل �1312متولد

ارشد از  دوره كارشناسي در دانشسراي عالي تهران، كارشناسي:تحصيالت

شناسي و ري در رشته جامعهدانشگاه سوربن پاريس، اخذ مدرك دكت

.ريزي از دانشگاه سوربن پاريسبرنامه

عنوان استاد مدعو،  تدريس در دانشگاه كلمبياي نيويورك به:هافعاليت

كارهاي تحقيقاتي در و تعدادي واحد شمال، تدريس در دانشگاه آزاد اسالمي

.اسپانيا و فرانسه
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شناسي چندان هاي گذشته، رشته جامعه با توجه به اينكه در سال●

د، شما چطور به اين رشته گرايش پيدا كرديد و چگونه شناخته شده نبو

اين رشته را شناختيد و انتخاب كرديد و به دنبالش رفتيد؟

 من در ايران حوادث عديده و فراز و فرودهاي زيـادي را بـه       نسلاصوالً  �

. المللـي دوم بودنـد   دليل اينكه نسل من شاهد جنـگ بـين     به ؛خود ديده است  

بعـد از آن  .  در آذربايجان فرقه دمكـرات پديـد آمـد     .شاهد اشغال ايران بودند   

پـس از آن بـه سـال        . وقوع پيوسـت  شدن صنعت نفت هم به    حوادثي مثل ملي  

هاي مردم ايـران  ها و جهش ها و كوشش  رسيم كه اصوالً سال جنبش     مي 1332

همين جهـت،  براي آزادي و استقالل بود و ما با اين حوادث بزرگ شديم و به  

 از حوزه خصوصي كه خانه و خانواده باشد خيلي سـريع            استهسته يا ناخو  خوا

عنوان جوانـان    به 1332ژه اينكه تقريباً در سال      وي به ،شديموارد حوزه عمومي  

. تر بودنـد  شديم و نمونه بوديم براي آنهايي كه از ما كوچك         پيشتاز قلمداد مي  

لم در  تحـصي . تحصيالت ابتدايي و متوسطه را در زادگـاهم اردبيـل گذرانـدم           

عنوان يكي از جوانـان نـسبتاً     و من به   1332مصادف بود با سال     دوره متوسطه   

دوره خـود در دبيرسـتان و مـسئول         فعال در زمينه سياسي، رهبر نوجوانان هم      

 بـودم كـه نـامش هـم بـا حـوادث آن روز               جنـبش اي بـه نـام      انتشار روزنامه 

وزش و بعـضي    دراين روزنامه موضعي انتقادي نسبت به آمـ       . همخواني داشت 

شـد و   از رفتارهاي مسئوالن داشتيم و خيلي از مواقـع روزنامـه سانـسور مـي              

روي ديـوار  آن را شد و مـا هـم بـا همـان سانـسورش      رويش خط كشيده مي   

به معناي ديگر ما مزه سانسور و كنترل را خيلي زود دريافتيم و             . چسبانديممي

 خيلي زود آشنا شديم كـه       با مسائل اجتماعي و آزادي بيان و پراكندن انديشه،        

.هاي باالتر از خودمان تا حدي زود بودنسبت به نسل
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ها مايل هستند كه فرزندانشان در يك رشته با توجه به اينكه خانواده●

ساز و يا از لحاظ اجتماعي داراي جايگاه ويژه مثل پزشكي و پول

نكردند كه شما خانواده شما مخالفت تحصيل بكنند،...مهندسي و 

شناسي بخوانيد؟معهجا

.  اتفاق افتاد و خانواده ديگر توان مقاومت نداشتهابعدموضوع البته اين �

براي اينكه حوادثي پيش آمد، از آن جمله با توجه به فعاليتي كه داشتم در 

 مرداد 28 ديگر بعد از وقايع ، مرداد28ويژه در روز  به1332هاي سال

بريزبه ت با خانواده وداع كردم و راينبناب. توانستم در شهر خودم بمانمنمي

توانستم آشكارا كار خودم را ادامه  و بعد هم حوادثي پيش آمد كه نميرفتم

دادم و همين وضع هم طور زيرزميني به كارم ادامه ميهمين جهت بهبه.بدهم

شناسي را بيشتر  تاريخ وشناسيباعث شد مثالً كتابخواني، كتابشناسي، مرجع

 من مسئول جوانان دانشگاه تبريز بودم و مجبور بودم خودم را .ياد بگيرم

آماده كنم تا بتوانم با دانشجويان آن زمان درباره مسائل روز و مسائل 

دنبال آن در تبريز ماندن هم برايم ميسر نبود و مجبور  به. باشمهمپاالمللي بين

كنكورهاي دو كه معموالً -شدم به تهران بيايم و در كنكور دانشسراي عالي 

قبول شدم و به -كرديم بايستي شركت مياي هم داشتند و ميمرحله

آوران از نامايجا دارد كه عرض كنم ما همكالس عده. دانشسراي عالي رفتم

.آورتر شدندايران بوديم كه بعداً البته نام

در هر صورت نسل ما، نسل پرورده حوادث بودند و حوادث ما را وادار 

اموزيم و در نتيجه به مسائل اجتماعي بيشتر توجه بكنيم و درگير كرد كه بي

عنوان دبير در موريت يافتم بهأهمين مناسبت وقتي مبه. مسائل جامعه شويم

ام، فرصتي شد كه به تهران بيايم  سالهكار پنجمازندران كار بكنم بعد از اتمام 

ورش به مدت ريزي وزارت آموزش و پرو در اداره كل مطالعات و برنامه

خاطر دانستن در آنجا اين شانس را پيدا كردم، به.  مشغول شومونيمساليك
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زبان فرانسه به ياري يكي از نمايندگان يونسكو در وزارت آموزش و پرورش 

ريزي آموزش و پرورش در فرانسه بگيرم و به آنجا عزيمت يك بورس برنامه

ليسانس فوق. بودم من در فرانسه 1347 تا سال 1344از سال . بكنم

 باز هم حوادثي كه در فرانسه اتفاق افتاد ما را ، منتهاريزي را آنجا گرفتمبرنامه

 جنبش 1968 در سال زيرا، سوق دادبيشتر به حوزه سياسي و اجتماعي

روي اين اصل .جوانان از آمريكا شروع شد، از اروپا گذشت و به كابل رسيد

ها ثر شديم و تاريخ جنبشها خيلي متأشما هم كه دانشجو بوديم از اين جنب

ها را هم به عينه ديديم و هم و فراز و فرودهاي جنبشآنها و سير تحول 

 اولين كتابم را پس از 1348در سال . طور ذهني و نظري مطالعه كرديمبه

 دو سري كتاب1351 و 1350هاي سالدر .  چاپ كردمبازگشت از فرانسه

دم كه يكي كتاب آموزش و پرورش و در دو زمينه مختلف چاپ كر

عد شناسي و ديگري كتاب آموزش و پرورش و اقتصاد بود كه دو بجمعيت

. ريزي آموزشي استمهم برنامه

وتابي بوده، چه در ايران و دوران جواني شما، دوران پر حادثه و پر تب●

چگونه سعي كرديد از اين اتفاقات تجربه بياموزيد،. خارج از ايرانچه در 

اي به اين وقايع داشته باشيد؟شناسانهآنها را تحليل كنيد و نگاه جامعه

شود كه انسان مقدار زيادي در رابطه شدن با اين مسائل باعث ميعجين�

تركيبي از . هاي ديگران را هم مطالعه كندها بينديشد و انديشهبا مسائل آدم

هم، در ئولوژي حاكميويژه اينكه ايدبه. تجربه و انديشه، چراغ راه ما بود

 به بعد تا حد 1332توانم بگويم كه من از سال ولي مي. ايران وجود داشت

ليف و أهاي اجتماعي و تهاي سياسي كم كردم و به فعاليتزيادي از فعاليت

ترجمه بيشتر پرداختم و روي اين اصل مسير حركت من اصوالً فرق داشت و 

 بودم هم  در مازندران و در تهرانهمين ترتيب سنواتي كه درحال تدريسبه
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يعني شناخت مسائل (اي كه از فرانسه آورده بودم در نتيجه توشه. گذشت

سسه ؤسيس مأ، خودش راهنما بود و با ت)اقتصادي و اجتماعي جامعه

 من .شدهمزمان 1336هاي مطالعات و تحقيقات اجتماعي در ايران در سال

در نتيجه من و . فرانسوي باشماين شانس را داشتم كه مترجم كارشناس 

. هم باقي مانديمهمكارانم به حوزه اجتماعي كشيده شديم و در همين حوزه

ارشد در فرانسه تحصيل كرديد استاد فرموديد شما تا مقطع كارشناسي●

تان را تا دكتري ادامه داديد؟ چگونه تحصيالت.برگشتيد به ايرانو سپس 

نام كردم و در پايان ي ثبتمن وقتي در فرانسه بودم در دكتر�

 از 1353در سال . و مشغول كار شدمبرگشتم  به ايران ارشدكارشناسي

م و كار ماند دفاع كردم و درجه دكتري گرفتم و در ايران ينامه دكترپايان

 به دعوت دانشگاه كلمبيا در نيويورك به 1354در سال . خودم را ادامه دادم

شدم تا انقالب دعو در آنجا مشغول تدريس آمريكا رفتم و به عنوان استاد م

شناس اين فرصت را از  حيف است يك جامعه، ديدم، وقتي انقالب شد،شد

19همين مناسبت روز  به.دست بدهد و انقالب را از نزديك شاهد نباشد

بودم كه در پاريس .  نيويورك را ترك كردم،به قصد ايران1357بهمن ماه 

 در . بمانمآنجاسته است و مجبور شدم يك هفته در ها ب فرودگاه،اعالم كردند

در نتيجه شاهد اثرات پيروزي و انقالب .  وارد ايران شدم1357 بهمن 27

همين ترتيب در جريان انقالب به. ونيممردم ايران بودم تا تقريباً يكسال

سسه تحقيقات وابسته به وزارت علوم بوديم و قسمتي از ؤفرهنگي، ما در م

هاي مختلف وط به آموزش عالي به ما سپرده شد كه در دانشگاهكارهاي مرب

من . ها بسته شددانشگاهزمان انقالب فرهنگي كه عمالً كرديم تا رسيدگي مي

 آموزشي وزارت علوم كار -ريزي علميسسه تحقيقات و برنامهؤدر م

 سال سابقه دارند حاضرند ده سال 20اعالم كردند براي كساني كه . كردممي
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 من از اين فرصت استفاده كردم و در .شان كنند تخفيف بدهند و بازنشستههم

 و براي مدتي در اسپانيا بودم و  به اروپا برگشتم بازنشسته شدم و1359سال 

فرصتي شد زبان اسپانيولي را هم در اسپانيا بياموزم و بعد مدتي هم در فرانسه 

م و چند كتاب من هم ايران آمدم و برگشتبه بودم و در اين مدت چندبار 

 كه در پاريس زايش و خيزش ملتاز جمله . حاصل همين دوران است

اين كتاب به مناسبت دويستمين سالگرد انقالب كبير .  استنوشته شده

فرانسه نوشته شده و تكوين ملت را هم در فرانسه و هم در ايران مورد 

ي بعضي ديگر از هاي اصلهستهدر همين ايام بود كه. بررسي قرار داده است

وقتي آدم در يك فضاي فرهنگي مثل پاريس قرار . ها هم نهاده شدكتاب

ويژه هب. شود متأثر مي خيلي از مجموع حوادث سياسي و غيرسياسي،بگيرد

من دانشجوي . هاي فرانسه بودم من شاهد دگرگوني1968اينكه در سال 

زگشت به فرانسه و ها بادليل بعد از مدتهمين بهدانشگاه سوربن بودم و 

ارزيابي محيط و تغييرات ناشي از اين جنبش دانشجوها و ديدن بيشتر مناطق 

جهان، براي من بسيار آموزنده بود و شايد اثرات آن در زايش و خيزش ملت 

.ه استماندباقي 

با توجه به آثارتان، شما در زمينه آموزش و پرورش هم كارهاي زيادي ●

بينيد با توجه به ل وضعيت آموزشي را چگونه مياآلن تحو. ايدانجام داده

كرديد؟هايي كه خودتان تحصيل ميآن سال

اصوالً در جهان، آموزش و پرورش با آن صالبتي كه قبالً داشت، وجود �

ا من ترجمه كردم و  ايوانيچ ر كتابجلد سه  ياندارد و با توجه به اينكه دو

 ترجمه كرديم و در ايران در سال هفتاد كه اين كتاب راهمين دليل از دههبه

 چاپ شد، آمادگي سلب قدرت از آموزش و پرورش را داشتيم و 1359

 آمد، آموزش و وجودبههاي جديد كه ويژه با رسانهبه. بوديمه ضياين قمنتظر 
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بدين . خارج شدتربيت، بودن و در اختيار داشتن پرورش از آن انحصار علم

ن، ويدئو و اينترنت آمدند و يك سري ي مثل تلويزيويهاترتيب رسانه

شان بنشينند و اي در اختيار قرار گرفت كه در كنج خانهامكانات ابرمدرسه

هاي اخالقيش آموزش و پرورش از آن جنبه. خيلي از اطالعات را بگيرند

 بايد متأسفانهآموزي صرف بسنده كرد و خيلي سريع استعفا داد و به علم

كيد أوزشي اخالق، از اذهان به دور مانده و بر علم تهاي آمبگوئيم اغلب نظام

خطرناك باشد و خطرناك تواند ، ميدر صورتي كه علم بدون اخالق. كردند

. هم شده است

هم ديگر وجود هاي گذشتهگيريمنظور شما اين است كه سخت●

ندارد؟

بعد از انقالب در اثر باروري و زاد و ولد بيشتر و عدم تجانس امكانات �

 مقدار زيادي، تراز و تعادل نظام آموزشي  بهدي و ابزاري با جمعيت فزايندهما

بودجه آموزش و پرورش فقط % 92طوري كه امروزه قريب به  به،هم خوردبه

همين جهت براي ترميم و تجديد قوا و روش به. رودهاي جاري ميهزينهبه

 وش مجدانه مديرانو محتوا، امكانات بسيار محدودي وجود دارد و واقعاً تال

دن، خيلي بارور شروزشدن با تجديد و تازگي و بهمعلمان، براي همزمان

امروزه يكي از معضالت بزرگ در داخل آموزش و پرورش، جا و . شودنمي

آموخته و بعد هم مسئله بيكاري جوانان دانش. هاستمكان و كار معلم

 پسر در حوزه علوم خود نيست كه امروزه جوانانبي. نياموخته استدانش

روند دنبال حرفه و پول، كار و فرصت را مي. آيندانساني كمتر به دانشگاه مي

.گذارند تا اينكه نوبت بيكاري آنها برسدها ميبراي خانم

شود آيا شما بخشي از مشكالت نسل امروز را كه نسل سوم ناميده مي●

بينيد؟ناشي از مشكالت آموزشي مي
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بخشي در آموزش . جانبه استيم آموزش، يعني همهگوئاصوالً وقتي مي�

ها، راديو و از طريق رسانهاست و مقدار زيادي هم آموزش غيررسميرسمي

دادن رفتار، افكار و اذهان خيلي مهم است و تلويزيون است كه در پرورش

شهرنشيني، اختيارات خانواده را . بخشي هم مربوط به خانواده است

ويژه در شهرهاي بزرگ، به علت اشتغال پدر رده است، بهروز محدود كبهروز

توجه همين جهت به اخالقيات بسيار كمبه. هاو مادر و كمبود جا براي بچه

 محدود كرده بيشترشده و نهايتاً آموزش و پرورش خودش را به حوزه علمي

، سازياي است در زمينه سالماصوالً براي سازندگي نياز به نگاه تازه.است

 اعم از اينكه ،ها مدارا و تسامح و كنارآمدن در تمام حوزه،اخالق در گفتمان

.در درون با اقوام و مردم خودمان باشد يا در بيرون با مردمان ديگر

شناسي، امعهجهاي مختلف از شعبه. شناسي رشته متنوعي استجامعه●

شما به كدام حوزه تعلق خاطر داريد؟

شناسي ، اولين كتاب آسيب1350در سال ين شانس را داشتم كه من ا�

. شدممندعالقهپس از آن به بررسي مسائل ايران . اجتماعي را چاپ كنم

خاطر تخصصم در آموزش و ام و هم به حرفه اوليهخاطربهمن هم 

اصي داشتم و  به آموزش و پرورش عالقه خ،ريزي آموزشيپرورش و برنامه

ه آموزش و پرورش است و اخيراًهايم هم در حوزدارم و برخي از كتاب

كتابي هم به كمك بخش پژوهشگاه تعليم و تربيت چاپ كردم تحت عنوان 

 كه براي بهسازي اجتماعي آموزش و گشت اجتماعيآموزش و پرورش و به

كنم كه اصوالً يك نوع هماهنگي بنيادي بين پرورش است و فكر مي

دارند بايد به وجود بيايد هايي كه به آموزش و پرورش اختصاص رسانهتمامي

آموزش و پرورش چيزي بگويد و و طوري نشود كه احتماالً نظام رسمي

 بين اينها و خانواده تضاديهاي ايران خالف آنها را بگويد؛ يعني نظام رسانه
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ولي اصوالً اگر پايه اخالقيات در خانواده و مدرسه محكم .وجود نداشته باشد

اي كه در اختيار است خيلي سريع سست ديدههاي عگذاشته نشود با رسانه

هاي نوجوان وقتي به دوره دهد و معموالً هم، بچهشود و تغيير مسير ميمي

هايشان رسند اصوالً تجديدنظري در تفكرات خود و آموختهجواني مي

ويژه  به،گيرند و اكنون اقدام به آموزشكنند و راه و رسم ديگري ميمي

ت جهاني و گفتمان ملي و كندن بذر برادري و اخوآموزش اخالقيات و پرا

هم اخالق محكم تفاهم و سازگاري را كند كهگفتمان ابرملي، ايجاب مي

ها داشته باشيم كه خوب مسائل داشته باشيم و هم دانش عميقي در اين زمينه

.هاست مقدم بداريمرا ارزيابي بكنيم و آنچه را به نفع آدم

شود اين است كه اش زياد بحث ميزه دربارهيكي از مسائلي كه امرو●

اي سعي آستانه تحمل جوانان خيلي پائين است و در مقابل هر پديده

برآن، مشكالت ديگري هم وجود عالوه. كنند با خشونت جواب بدهندمي

با توجه . دارد كه درواقع نسل امروز ما و ايران امروز ما با آن مواجه است

كنيد هاي اجتماعي را تدريس ميجتماعي و آسيببه اينكه شما انحرافات ا

ويژه در ها و پيشنهادهاي شما براي مشكالتي كه جامعه ما بهراهكار

. . . شهرهاي بزرگ با آن درگير است مثل بيكاري جوانان، خشونت و 

تواند باشد؟يده چه چيزهايي مييچيست؟ و اينها زا

در نتيجه ده سال .  نكردكسي توجهاما ده سال پيش ما اعالم خطر كرديم �

نوشتن براي آن مشكل و يا غيرممكن وضع به جايي رسيد كه واقعاً نسخهبعد 

يكي از اين اخطارهايي كه ما داشتيم سخت نگرفتن به جوانان و امكان . است

 اين اخطار را ما از ده سال پيش داديم كه جامعه ما بايد .شادكردن جوانان بود

.شاد باشد

خواست ولي امكانات  اوقات فراغت بيشتر با ابزار ميولي جامعه شاد،
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. كنند بهينه استفاده نكردند و اآلن هم نميطوربهنبود و از امكانات موجود هم 

،بايد ساعت هشت تعطيل شوديي كه هاگويم چرا ورزشگاهاآلن هم من مي

 چند تا از .ها جا و مكان نداريمما براي بچه. شود تعطيل نمي10ساعت 

ها ها و دبستانها را در دبيرستان چرا اين بچه،شوندها ولو ميها در كوچههبچ

اي براي اين كار بكنيم به مراتب بازدهي  اگر هزينه!؟تا شب نگه نداريم

ما بايد .  بروند به كوچه و خيابان تابهتري دارد تا اينكه اينها را رها كنيم

 فراهم كنيم؛ از ورزش گرفته سري امكانات و اوقات فراغت را براي اينهايك

ا اينكه اينها بروند پنهاني اين بهتر است ت. هاي آموزندهتا مسابقات و فيلم

متأسفانهخواهد و متخصص كه اي مياينها هزينه. هاي ديگر را ببينندفيلم

اي جامع با استفاده از الزم است كه برنامه. متخصص اين مسائل را نداريم

ما كشوري . صاً در طول روز براي جوانان مهيا كنيمامكانات و زمان، مخصو

مان  امنيتكمي فقط كافي است ،مان زياد استگير كه روشناييهستيم آفتاب

.را زياد كنيم

10ها را ساعت بهتر است وسيله حمل و نقل را زياد كنيم و اتوبوس

.ها را نبنديم شب همه جا را تعطيل نكنيم و مغازه12جمع نكنيم و ساعت 

من . ها باز باشد در شهر احساس امنيت بيشتر استچون وقتي كه مغازه

اند كه ساعت دوازده شب بايد مغازه داران دستور دادهشنيدم كه رسماً به مغازه

هر و ها باشند دهد هر قدر مردم در خيابانظواهر نشان مي. را تعطيل كنند

 حضور مردم احساس  و يا حداقل استقدر روشنايي بيشتر باشد امنيت بيشتر

. بردها، امنيت را باال ميها در خيابانويژه حضور خانمبرد، بهامنيت را باال مي

ها هستند هم ادب آنجا كه خانم. هر جا خانم كمتر باشد خشونت بيشتر است

توانيم در نظر بگيريم يكي اين امكاناتي كه ما مي. بيشتر است و هم امنيت

يم كه عامه مردم ناظر بر افعال و اعمال جوانان است كه ما مراكزي درست كن

.به خلوت بروندما كاري نكنيم كه اينها. باشند
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ها دو ساعت به كارشان اضافه پيشنهاد ديگر اين است كه تمام ورزشگاه

. اين معني ندارد. ها بايد تعطيل شودچرا ساعت شش كتابخانه دانشگاه. شود

. چهار ساعته استوهايشان بيستبخانهخوشبختانه بعضي از فرهنگسراها، كتا

ها در خوابگاه. خيلي از دانشجويان ما، جوانان ما، جا ندارند مطالعه كنند

همين مناسبت به. شوندجمع ميدر اتاق جوانان ده نفري . امكان مطالعه نيست

 چيزي كه قبالً وجود ؛ها را بايد تا ساعت ده شب داير نگه دارندكتابخانه

فضاهاي آموزشي را آماده بكنند براي پذيرش جوانان، براي بايد . داشت

ما از تمام كشورها موسيقي وارد . ورزش، براي آموزش و براي موسيقي

هاي كنيم و عوض اينكه برويم كانالكرديم و به موسيقي ايراني توجهي نمي

هاي خودمان براي اعتالي موسيقي ديگر را بگيريم و استفاده كنيم، از كانال

.ها فضاي مناسبي است براي تبليغ موسيقي ايراني پارك.فاده كنيماست

از منظر شما كه يك . در حال حاضر اين مشكالت وجود دارد●

شناس هستيد آيا اميدي براي اصالًح اين وضع وجود دارد و ما جامعه

 آيا ؟ پيدا كنيمشدن از اين وضعهاي بهتري براي خارجتوانيم راهمي

 و از امكاناتي كه هدايت كنيمرا به سمت و سوي بهتريتوانيم جوانان مي

 بيشتر استفاده كنيم؟،هست

هايي پيدا بكنيم اعم از اينكه به نتيجه آرماني ما اصوالً محكوميم كه راه�

ها، وظيفه مردم، وظيفه دولت و اين وظيفه خانواده. خودمان برسيم يا نرسيم

،ويند كودك، پدر بشريت استگبه دليل اينكه بعضي مي. وظيفه ملي ماست

در نتيجه كودكان امروز ما، پدران آينده اين ملت هستند و بايد از اين مرز و 

همين جهت ما حق نداريم وظايف به. بسازندآن را بوم پاسداري كنند و 

هاي بعدي منتقل كنيم و سعي كنيم باري از دوش آنها امروز را به نسل

 كميته يا شورايي در هر بايدكنم فكر مي. اده كنيمبرداريم و راه را براي آنها آم
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آنها بايد . ها حداقل براي ده سال تثبيت شوداستان به وجود بيايد و اين كميته

بنشينند با كارشناسان امكانات موجود را بسنجند و ببينند با امكانات موجود 

 و اين توان كرد كه مياين حداقل كاري است. برداري بهينه كردشود بهرهمي

من مطمئن . ريزي بكنند و بودجه اين كار را از دولت بگيرندرا بايد برنامه

هاي خوب حاضرند كمك اند كه براي برنامههستم كه مردم ما نشان داده

خاطربهخاطر فرزندان خودشان،  هم به مامردم. دانبكنند و كمك كرده

هايي را با رغبت ه سالمت كل جامعه حاضرند چنين هزينخاطربهشان، امنيت

.تمام بپردازند

خواهد كه مقطعي نباشد و بتواند يك اراده قوي و روشن و متداوم مي

، از همين حاال ]ويژه نوجوانانو بهكنم؛ تأكيد مي[ نوجوانان  وبراي جوانان

امكانات انساني . ش را داريماعرض كردم ما امكانات مادي.  بكندريزيبرنامه

ريزيبرنامهدنبال آن بايد اش نيز بهكنيم و امكانات ماليرا هم بايد آماده ب

 استفاده بهينه بكنند و مردم، جوانان و ها و مساجد،از تمام پارك. بشود

.نوجوانان را در راستاي صحيح و سالم و سازنده خود و ايران قرار دهند

ا ايد، يشما پيشنهادهاي خوبي داريد، آيا اين پيشنهادها را ارائه كرده●

اند كه پيشنهادهاي مسئوالن با شما همكاري دارند يا از شما دعوت كرده

خودتان را ارائه بدهيد؟

 اين مسائل بودند و پيش از مندعالقهها هميشه خوشبختانه رسانه�

كنيم و اين انتظار مسئوالن، سراغ ما آمدند و ما منعكس كرديم و منعكس مي

 اين پيشنهادات را عملي كنند ورا داريم مسئوالن حساس باشند و مرور ب

.كنند

بينيم كه در  بايد به چه صورت باشد؟ بعضاً ما ميريزيبرنامهاين ●

اند يا مثالً در وچهار ساعته كردهفرهنگسرايي، كتابخانه را مثالً بيست
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اند ولي چرا اين چهار ساعته كردهوبعضي شهرها ورزشگاه را بيست

كنند ن اهميت اين مسئله را درك نميكند؟ چرا مسئوالعموميت پيدا نمي

هست شايد هم از طرف ديگر امكاناتي كه. كه اين نسل را پرورش دهند

اي كه اي كه دارد از هزينهاي براي آنها داشته باشد ولي فايدههزينه

شود مسئوالن را به اين مسئله آگاه كرد؟چطور مي. پردازند بيشتر استمي

كننـد  هاي مدوني استخدام مي    براي مسئوليت  كنم مسئوالن را  من فكر مي  �

رونـد و سـعي     و آنها هم پايبند آن مسئوليت هستند و فراتر از آن، كمتـر مـي              

چسبند كـه   آنها به پست خود مي     .اي نسازند كنند براي خودشان مسئله تازه    مي

هاي جديـد  هستند كار خود را بهتر انجام بدهند و دنبال پروژهفقط تا آنجا كه   

مـا را مقـدار زيـادي       . وند و اصالً ما با نيت پـروژه جديـد بـار نيامـديم             رنمي

گويند عيناً مثل كتاب براي     آموزش و پرورش محدود كرده است، وقتي كه مي        

 در مراحل باالتر آن مسئول هم عيناً مثـل مـاده اول و دوم و               ،ما انشاء بنويسيد  

روي ايـن  . خارج شودخواهد از آن مواد     تواند و نمي  كند و نمي  سوم رفتار مي  

توانيم اين را  اصل در واقع سدي نامرئي عمالً در ذهن ما وجود دارد و ما نمي             

.بشكنيم و طور ديگري ببينيم

اي به جوانان داريد؟چه توصيه●

ام به جوانان اين است تا آنجا كه مقدور است از كمترين امكاناتي             توصيه�

انـساني شـادي بيـشتر       روان اينكـه . هم كه دارند براي شادشدن استفاده كننـد       

كنم كـه جوانـان مـا    همين جهت آرزو ميبه. طلبد، روان جوان خيلي بيشتر    مي

مسئوالن هم موظف هستند كه در جامعه       . پيوسته شاد باشند و پيوسته سالمت     

ها سعي كنند كه شادي و لبخند را بر لبان د و بايد در تمام حوزه     نشادي بيافرين 

.همه ايرانيان بنشانند
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موسيقايي موسيقي چيست و ما به چه نوع صداهايي، صداهاي ●

گوييم؟مي

در حقيقت وقتي سيمي. موسيقي علم تركيب اصوات يا صداهاست�

تي نُتوانيم ما ميشود و شود يك فركانس صوتي از آن خارج ميميمرتعش

ها با قوانين مشخص و با ذوق و زيباشناسي خاصي پديد اين نت. را بشنويم

.اند و شنيدن هر كدام از آنها لطف خاصي داردآمده

 تشكيل شده » سي، ال، سل،، فا مي، ر،دو«مه موسيقي دنيا از هفت نت ه

 كلي هفت نت طوربهيي هم در فواصل اينها هست، ولي هانتالبته . است

هر كدام، معرف يك نوع صداي موسيقايي  كههانتداريم كه از تركيب اين 

 به ذوق هر ملتي بنا كل موسيقي جهان هستي به وجود آمده است كه،هستند

 اجتماعي و فرهنگي خود، موسيقي خاص و سليقه و عادات و شرايط اقليمي،

:فرمايدحضرت موالنا مي.خودش را به وجود آورده است

ك پوستـخشك چوبي خشخشك سيمي« 

»تـن آواي دوسـد ايــآيا ميــجكاز 

:دهيدشما چه جواب مي

ها نــاند اين لحهــمان گفتــس حكيـب« 

اــم مــــرفتيــرخ بگــــز دوار چا

بانگ گردش هاي چرخ است اين كه خلق

»ق ـور و به حلـدش به تنبــنوازنيـم

شد يك موسيقيدان و شتين اگر فيزيكدان نمينخيلي از بزرگان، حتي اي

دانست و دانست، ويولن ميشد و البته موسيقي ميويولونيست برجسته مي

داده ترتيب سرپرستك به ايتام و كودكان بي براي كمهاي زياديكنسرت

اين همه «:گويد البته به اغراق مي،شتين درباره موتسارت سخني داردناي. بود

.»اج كرده كار يك انسان طبيعي نيستهايي كه موتسارت استخرنواها و آهنگ
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گويد كه به اغراق اينها را درباره موتسارت گفته است و شتين مينالبته خود اي

 و اين همه گويد موتسارت از بانگ كائنات گردش چرخ الهام گرفتهمي

هاي جهان نگاه واقعاً اگر به تمام موسيقي. انگيز را خلق كرده استنواهاي دل

اند با هفت نت ساده چنان تنوع و گسترش و بينيم هنرمندان توانسته مي،كنيم

.ماند، حيران ميهاي مختلف ايجاد كنند كه انسان از شنيدن آنرنگ و زبان

موسيقي است؟از موسيقي ايراني چه نوع ●

هاي جغرافيايي، مرزهايي داشت كه كشورهاي ايران غير از مرزبندي�

اينها را به ما . گرفت و آداب و سنن ايراني در آن جاري بودديگر را دربرمي

موسيقي ايراني هم برخاسته از همين . شناسيمعنوان يك شخصيت ايراني مي

اجتماعي، اقليمي، جغرافيايي و فرهنگي خاص ايرانيان از گذشته تا به شرايط 

، ادبيات بزرگ اين كهن بوم و بر در اين موسيقيتأثيرحال است كه 

 گذاشته، در موسيقي تأثيرهنرهاي ويژه ادبيات در تمامي.انكارنشدني است

اي هها و فرمهاي ادبي و شعري به قالبطور بوده و نام قالبهم همين

مثالً خسرو و شيرين، مثنوي يا ليلي و مجنون از . موسيقايي منتقل شده است

. وارد موسيقي شده است،ادبيات

نسل بهكرده و روش انتقال نسلموسيقي ايراني چطور امتداد پيدا مي●

اين موسيقي چگونه بوده است؟ با توجه به اينكه ما نه ضبط داشتيم و نه 

.نت

ز مضبوط مطمئني نداريم كه بدانيم موسيقي ما هيچ مدرك و سند و چي�

.كنيم چقدر تفاوت داشته يا نداشتهقديم با آن چيزي كه ما امروز استفاده مي

شدن هاي مختلف و با عوضترديد است اينكه در دورهآنچه كه غيرقابل

هاي مختلف چه با ها و آمد و شدهاي فرهنگها و با تغيير فرهنگحكومت

هاي مختلف و چه با شرايط ديگري از قبيل رفت و آمد هجوم قبايل و كشور
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 گذاشته است و از تأثيرهنرمندان و محققان اين موسيقي در ملل مختلف 

توجه اين است كه در البته نكته قابل. ثر شده استأموسيقي ملل ديگر هم مت

ترين كشورهاي زمان هخامنشيان و در زمان ساسانيان، كشور ايران از بزرگ

 چه به لحاظ تمدن و فرهنگ و چه به لحاظ ،روزگار بوده استجهان آن 

اي داشته كه نام برخي از آنها در تاريخ موسيقيدانان برجسته. گسترش مرزها

نام رامتين و باربد و نكيسا كه بسيار معروفند و ه موسيقي آمده است ب

بعد از اسالم داستان . هاي زيادي هم درباره آنها گفته شده استداستان

اي در حقيقت بعد از شكست ايرانيان، عده. كندوسيقي شكل ديگري پيدا ميم

از اسراي ايراني به عنوان اسير مشغول كار شدند و در بين آنها كساني بودند 

ها و سازهاي ايراني آشنا بودند و در حين كار آواز كه با الحان و نغمه

. زدين كار ميآورد و در حاحياناً شخصي ساز خودش را مي. نددخوانمي

معروف است كه بعضي از موسيقيدانان عرب در آنجا ساز و آواز ايرانيان را 

كنند و برند و احياناً خريداري ميهاي خودشان ميشنوند و اينها را به خانهمي

بوده  ناميتويسكنم گيرند و يكي از آنها فكر مياز آنها درس موسيقي ياد مي

گيرد و در مدينه كارش بسيار گل ي را فرا مياهل مدينه كه آوازهاي ايران

الشعاع قرار شود و كار رامشگران ديگر عرب را تحتكند و شكوفا ميمي

شود و موسيقي دهد و موسيقي ايراني از اينجا وارد موسيقي عرب ميمي

و فرهنگي خاص آن دوره عرب را كه در آن زمان به دليل شرايط اقليمي

ها وقتي به ايران در ضمن عرب. دهد قرار ميثيرتأ تحت ،عرب محدود بود

كار نرفته ه بينند كه كالً از چوب بوده و پوستي در آن بآيند سازي را ميمي

اش به كه ترجمهگويندميجوف ها به آن ايرانيان به آن بربط و عرب. است

د  و بعبرندشود عود، و اين را بعد با خودشان به آندلس و اسپانيا ميعربي مي

ماند و مادر  اين ساز در آنجا مي،كنندنشيني ميها از اسپانيا عقبكه عرب

:نويسان، ساز عود دو نوع بودهبه اعتقاد بسياري از فرهنگ. شودگيتار مي
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اي بوده و ديگري عودي كه پرده داشته نواختند و آرشهعودي كه با آرشه مي

اين عود كه .  استشدهيو تقريباً به سبك عود امروزي با مضراب نواخته م

هاي ترين شخصيتيكي از بزرگ-در دست كساني مانند زرياب فارسي 

پس .  استآن بوده، مادر سازهايي مانند ويولن و خانواده -فرهنگي اسپانيا

گذار تأثيرگيريم كه ايرانيان در فرهنگ بسياري از كشورهاي همسايه نتيجه مي

جرج فارمر يا ديگران كه ن غربي مانند ولي برخالف آنچه كه محققااند،بوده

اصرار دارند اساس موسيقي غرب را برگرفته از موسيقي اعراب بدانند با تكيه 

شود اذعان كرد كه اين نظر اصالً صحيح بر تاريخ و مستندات تاريخي مي

در اين مورد كتابي است . نيست و پايه موسيقي آنها از كشور ايران بوده است

و عملي نفوذ علميوغ، محقق باارزش موسيقي به نام از دكتر مهدي فر

توان مراجعه كرد به  و همچنين ميموسيقي ايران در كشورهاي همسايه

كه در آنجا سازها و آوازهاي زمان خودش را  فارابي الكبيرالموسيقيكتاب 

. توضيح داده است

ايرانيان قبل از هر كشور ديگري در دنيا موسيقي بسيار فاخر و 

الدين ارموي اي داشتند و كساني مانند فارابي، ابوعلي سينا، صفيشدهبحسا

كردند و حتي دنبال اين بودند كه عالئم نوشتاري و ابراهيم موصلي كار مي

براي اصوات موسيقي بيابند و پيشنهادهايي در اين زمينه كردند و درست در 

 به دليل شرايط ،هايي برسندخواستند به پيشرفتكه محققان ايراني ميييجا

چون كشور ايران در سر راه جاده ابريشم قرار داشت . تاريخي متوقف شدند

.  به آن چشم طمع داشتند... ولنهرءاو قبايل مختلف از مغولستان، ماورا

. ها تحقيقاتشان را شروع كردندكه ما متوقف شديم تازه غربيهرحال زمانيبه

خار گذشته ايرانيان باشد ولي بايد تواند افتهر صورت اين فقط ميولي به

.بكوشيم كه امروز و فرداي موسيقي ايران را بسازيم



363كيوان ساكتوگو با گفت

؟سترديف چي●

شده و شده، منظمطور كه از اسمش پيداست يعني مرتبرديف همان�

.شده پشت سر همقرار داده

اند؟اي منظم شدهها و قطعات بر طبق چه قاعدهاين رديف●

اي از يعني هر آهنگ يا گوشه. استقامياصوالً موسيقي ايران موسيقي م�

كند و اينها  حول و حوش چهار يا سه يا حداكثر پنج نت گردش ميرديف،

.شود مقام و مد و آهنگ عوض مي،وقتي عوض بشوند

زيستند؛ يعني  سال قبل مي150موسيقيدانان و نوازندگان و رامشگراني كه 

اكبر فراهاني، غالمحسين و علياكبر دوره قاجار و قبل از كساني مانند علي

نواختند  سال قبل، آنچه كه مي150شهنازي و تا قبل از اين دوره يعني از 

شد و اي از آواها و نواهايي بود كه در سرتاسر ايران شايد نواخته ميمجموعه

. اي داشتندهاي مشخص و جداگانهاي بودند و اسمهاي جداگانهاينها آهنگ

ها و آوازهاي مختلفي، ما اين را شاهد بوديد كه پردهدر موسيقي قديم هم ش

تنظيم رديف را به صورت كنوني به آقا ميرزاعبداهللا. شدجداگانه نواخته مي

اكبر، غالمحسين  بعد از علي.دهنداكبر فراهاني نسبت ميپسر بزرگ آقا علي

. عهده گرفتها را بهبرادرش، تربيت برادرزاده

 را طوري كنار هم قرار داد و گفت امروز به جاي ها آهنگعبداهللاميرزا

در حقيقت رديف . اينكه مثالً ما اينگونه بنوازيم به اين سبك جديد بنوازيم

اي از تاريخ براي اجرا فراهم شده يك نوع رپرتواري است كه در يك دوره

ست  ادستگاه ماهور عبارت. يم دستگاه ماهوريگو ما مي،عنوان مثالبه. است

 سنتي و طوربههايي كه با ترتيب و نظم خاصي ها و گوشهسري آهنگاز يك

اند و عبارتست از درآمد، گشايش، گوشه كالسيك كنار هم چيده شده

.... طور ادامه دارد كش و بعد از دلكش، خاوران و همينگوشه دلخوارزمي،
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 راك يا. دلكش ديگر ماهور نيست. توانيم دلكش را اصالً جداگانه بزنيمما مي

يا فرض كنيد گوشه شكسته، شكسته است و ديگر ماهور . ديگر ماهور نيست

طور تنظيم  يا هر هنرمندي كه اين رپرتوار را اين ميرزا عبداهللاامنته. نيست

وري پشت ها را اينطه كه ما حاال اين گوشه آمده با خودش قرارداد كرد،كرده

در ماهور فقط درآمد . بدهيمسر هم بزنيم و به اين نام اولين گوشه را ارائه 

 ماهور راك،ديگر گوشه دلكش و شكسته و سروش، خاوران و. ماهور است

هم سرهم گذاشتند براي اينكه يك ربط منطقي بهاينها را آمدند پشت. نيست

. حاال دلكش كه تمام شد اين را با فرود كوچكي بياوريم در ماهور. بدهند

دانند كه  مي،هاي ايراني آشنايي دارندفكساني كه با موسيقي ايراني و ردي

هاي مختلف يكسان هستند يا اگر مثالً چهارگاه  فرودها در رديفتمامي

هاي ديگر برگردند به درآمد زنند از گوشهگاه مييا اگر سه. زنند برگردندمي

گاه در همه گاه يا سه آن احساس ماهور يا چهار.گاه و ماهورگاه يا چهارسه

همين دليل رديفي كه مثالً ميرزاعبداهللابه. ي پيدا كند و فراموش نشودجا تجلّ

خر بعضي از أها، تقدم و تتنظيم كرده با رديف برادرش از نظر توالي گوشه

. هاي ديگر ممكن است تفاوت داشته باشدها و همچنين برخي گوشهگوشه

يست يا گاه فرض كنيد گوشه حصار ن در سهمثالً در رديف ميرزا عبداهللا

خاطربهاينها . هاي ديگر ممكن است در جاي ديگري نباشدسري گوشهيك

سري را  يك،گذاشتندها را ميگوشهاز سري يك. شان بودهسليقه

 يك رپرتوار آموزشي :رديف در گذشته چند تا وظيفه داشته(.گذاشتندنمي

طح باال به رپرتوار ديگر، رپرتوار عالي و اجرايي بوده كه در محافل س. بوده

رپرتوار تمريني بوده براي هم رپرتوار ديگر . شدهنوعي كنسرت محسوب مي

.تمرين نيازهاي زمان خودشان
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رپرتوار يعني چه؟●

تواند براي هنرمند يا نوازنده حاال مياي كهر يعني آن مجموعهرپرتوا�

هايي كه براي آموزش، براي اجرا يا مجموعه آهنگ. آموزش استفاده كند

مثالً براي تمرين ممكن . شان دارندن مثالً در ذهن دارند يا در دفترچهتمري

است يك هنرمند پنج اتودرا در رپرتوار تمرينش داشته باشد كه بخواهد 

رپرتوار . كنداز اين پنج رپرتوار تمرين استفاده مي. دستش را گرم كند

هاي مختلف، ساختارنابراين در زمانب. اجرايش ممكن است فرق كند

با، بافت يكي است وهاها، اصالتبا توجه به اينكه ريشهتواند ميموسيقي 

طور كه زماني قصيده همان. هاي بياني و رپرتوارهاي اجرايش فرق كندقالب

امروز شعر نو هم . طور دوبيتي و بعد غزلدر ايران خيلي معروف بود، همين

در . هاي ديگرسبكبه اين اضافه شده، بعد شعر سپيد هم اضافه شده و 

طور اين روند در حال تكوين و انجام موسيقي هم اين اتفاقات افتاده و همين

 براي اينكه نيازهاي جامعه و .شود جلوي اين تكوين را گرفتاست و نمي

شناسي جامعه و روابط حاكم بر مردم و جامعه و پيرامون مردم، در زيبايي

.وم استشدن و تغيير و دگرگوني مداحال تكوين، عوض

هايي است كه ما هايي دارد؟ چه خصيصهموسيقي ايراني چه ويژگي●

گوييم موسيقي ايراني؟مي

 مثل غذاخوردن، ،دهدموسيقي، همه چيز آن منطقه را نشان مي�

 و واقعاً خيلي سخت است آدم به دور از آناليز علمي...زدن، ادبيات و حرف

.چيزي بگويد

ايد توضيح بفرماييد؟ اجرا كردهكه» شرق اندوه«درباره مجموعه ●

من .  درواقع آخرين كار من است كه داستان مفصلي دارد»شرق اندوه«�

 يكي سفر به دنياي پر راز و رمز و عجيب :براي اين كار به دو سفر فكر كردم
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ما حتي از .موسيقي خاص ايران و ديگري سفر به دنياي موسيقي غرب

جا دارد . ستر سمفونيك استفاده كرديمتكنوازي تار و چنگ گرفته تا تار ارك

ها، تنظيم بين كه يكي از آهنگآقاي اميد نيكاز :از همكاران خودم تشكر كنم

ايشان است؛ بهنام ابوالقاسم از شاگردان بنده كه پيانو نواختند و همچنين آقاي 

. پور نوازنده ويولننويد مصطفي

به لحاظ تكنيك .م تار است تنها ساز ايراني كه استفاده كرد�به لحاظ اجرا

هايي از ساز تار استفاده كردم كه شايد براي افراد شنيدن اجرايي و در محدوده

من آثار كالسيك  كار  تا پيش از اين. دور از ذهن باشدين چيزينو اجراي چ

اين شايد گاهي . و آثار موتسارت، برامس و ويوالدي را با تار و پيانو نواختم

 ديگري به اجرا و تكنيك باشد و اصالً دريچه ديگري در فراتر از آن و نگاه

من سعي كردم در اين كار . ان به تار باز كندمندعالقهمقابل ذهن شنوندگان و 

هاي ييها و زيبا كامالً آن اصالت،كنمضمن اينكه موسيقي ايراني اجرا مي

نمندي  از سوي ديگر قدرت و توا ونهفته و پنهان موسيقي ايراني را بيان كنم

. را هم نشان دهم)تار(ساز ملي خودمان 
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خوشنويس

 سي سال تدريس در انجمن خوشنويسان، مديريت انجمن :هافعاليت

عالي خوشنويسان تهران از پنج سال پيش، سه دوره عضويت در شوراي

و مرمت آثار خوشنويسي، ميخوشنويسان ايران، كارشناس خطوط قدي

هاي كشور، هاي انفرادي در گالري سيحون، عضو شوراي نگارخانهنمايشگاه

.شركت در بيش از صد نمايشگاه جمعي، تربيت بيش از صد خوشنويس
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 خوشنويسي با مفهوم خط نسبت دارد، هر چند امروزه ممكن است ●

ريم؟چرا ما به خط نياز دا. نگاهي منفك به آنها شده باشد

. خط كاربرد داشته و در همه جوامع الزم بوده و همه جوامع خط دارند�

هنري هم ش در جامعه، جنبهابر جنبه كاربرديها عالوهمنتها خط ما ايراني

.نظير باشددارد و شايد در دنيا بي

؟ استشناسي خط از چه زماني مورد توجه بودهجنبه زيبايي●

در . ان بودهمندعالقهم موردنظر  بعد از اسالخط در ايران مخصوصاً�

خط كوفي را يك ايراني به نام ابن مقله فارسي يا ابتداي دوره اسالمي

حتي در اين بيست و . شيرازي ابداع كرد و تا امروز اين خط ايراني رواج دارد

چند سال بعد از انقالب، خط كوفي كه منسوخ شده بود، مجدد احيا شده و 

.نويسندين خط را مياستاداني هم هستند كه ا

نويسيم؟چرا زيبا مي●

گردد كه به خط خودشان توجه ها برمياين به ديد زيباپسندانه ايراني�

هم به خط توجه در جوامع ديگر مثل كشورهاي عربي يا تركيه. اندداشته

مخصوصاً تركيه كه شايد در . نويسندكنند و ثلث و نسخ را به زيبايي ميمي

همه ها بنا به ذوق و سليقه خاص خودشان كهما ايرانيا. ثلث سرآمد باشد

ديدند توجه خاصي به خوشنويسي داشتند و اين چيز را با نگاهي ديگر مي

شايد هنرهاي ديگر . ماندباقي خوردگي عنوان هنر اصيل، بدون دستهنر به

ظر ن قرار گرفتند و تغيير كرده باشند، اما خط ايراني و نستعليق موردتأثيرتحت

.هنر دنياست بهمندعالقهها و تمام مردم همه ايراني

وجود آمد؟ چطور بهاين خط. به نستعليق اشاره كرديد●

خواني و  براي راحتدر ابتداي اسالم، خط كوفي رايج بود و بعد�

كردند و  قرآن را كتابت مي.  به خط ريحان و محقق تبديل شدنويسيراحت
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تدريج شد و بهو بناهاي تاريخي استفاده ميهاي مساجد خط محقق در كتيبه

. وجود آمد كه مقداري تغيير شكل داداز اين دو خط نسخ و ثلث به

در ايران اتفاق افتاد؟●

نويسي و خط نسخ براي نوشتن آيات قرآني و ثلث براي كتيبه! بله�

خواستند ها مياز آنجايي كه ايراني. شدنوشتن بناهاي تاريخي استفاده مي

هايي هم كه گفتيم هر چند كه روي اين خط-  خود خطي داشته باشند براي

تعليق .  آوردندوجودبه خط نستعليق را از نسخ و تعليق -ها كار كردندايراني

 رويش كار كردند و بسيار زيبا بود و حالت گرافيكي هاخطي بود كه ايراني

ديگر  يكي مشكل نوشتن و : اما اين خط دو مشكل داشت.زيبايي داشت

 آورند و وجودبهتري  به فكر افتادند كه خط سادههاايراني. مشكل خواندن

روايتي هم در . وجود آوردندخط نستعليق را از نسخ و تعليق بهبنابراين، 

اما فكر . يعني تعليق را نسخ كردند. ت كه نستعليق يعني نسخ تعليقهستاريخ 

 و تعليق مخفف شد و كنم برگرفته از خط نسخ و تعليق باشد كه نسخمي

 ابداع علي تبريزيها معتقدند كه نستعليق را ميربعضي. نستعليق نام گرفت

تر از او هم ديده شده، ولي ابتدايي بوده، يعني پخته نبوده  اما قديمي،كرده

ميرعلي تبريزي، قواعدي براي نستعليق نوشت و آن خط را قانونمند . است

.كرد

ها و قواعدي؟مثالً چه قانون●

. هايش را دقيق با نقطه اندازه دادگذارينقطه. در طراحي كلمات كار كرد�

در كرسي و تركيب هم نظرات خودش را داد و نستعليق را با قانونمندي 

اما بعدها خوشنويسان . خاصي ارائه كرد و براي همين به نام او ثبت شد

بوري و محمود نيشا شاه� بابا شاه اصفهاني�علي مشهديبزرگي مثل سلطان

توانيم در نقطه اوج اين خط را مي.  روي اين خط كار كردند،ميرعلي هروي
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خط ميرعماد حسني قزويني در دوره صفويه ببينيم كه عصاره كار همه بزرگان 

.در آثار او نمايان است

به اين معنا را  آيا خوشنويسي ،كرديماگر از حروف عربي استفاده نمي●

توانيم از آنها استفاده كاناتي دارند كه مي يعني اين حروف چه ام؟داشتيم

كنيم؟

ها در چون ذوق ايراني. شود گفت كه داشتيم يا نداشتيمالبته اآلن نمي�

 وجود ، قبل و بعد از اسالمشعر، نقاشي و در هنرهاي ديگر مثل معماري

ها بهاي بود كه ايرانيكنم خود اسالم و عرفان اسالمي، انگيزهفكر مي. دارد

 توجه كنند و باعث ماندگاري آنها )مخصوصاً خوشنويسي(اي ايراني هنره

.بشوند

خوشنويسي در كتيبه چه كاركردي . ها اشاره كرديدبه بحث كتيبه●

داشته است؟

مثالً در شيراز حدود ده الي پانزده . كردكاربرد خط در گذشته فرق مي�

 ايشان .سال پيش، دوست خوشنويس شيرازي داشتيم به نام استاد نعمتي

 قبرستان ترينقديميگفتند كه قبري در شيراز است به نام قبرستان نو كه 

هر كدام . نظير استشيراز است و در آنجا سنگ قبرهايي است كه در دنيا بي

جمعي با دسته. براي من جالب بود.اي را غني كنندتوانند موزهاز آنها مي

يك موزه واقعاً وانم بگويم تمي. استادان زيادي رفتيم و قبرستان را ديديم

.انداست و استادان بزرگي آنجا هنرنمايي كرده

بينيد كه ناقص  مي،هاي مساجد حذف كنيد اگر شما خط را از كتيبه

اغلب . شديعني مسجد را طوري ساخته بودند كه با خط كامل مي. است

بينيم غيرممكن است در آن خط نباشد؛ چه خطهاي قديم را كه ميمعماري

هاي  رنگ و چه با كاشي واري شدهكخام حجاري يا كندهكوفي كه با خشت
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ها در بناهاي تاريخي ما اين كتيبه. بسيار زيبا و الجورد و طال و شنگرف

ترين اثر خوشنويسي، اگر يك قسمتش كنند و به نظر من بزرگخودنمايي مي

 در دسترس  آنزيك نمونه ا. هاسترا كتابت بگذاريم، در يك بعد ديگر كتيبه

ر سردر مسجد سپهساالر در بغالمرضا در بهارستان، خط ميرزا. ماست

.درونش شاهكارهاي نستعليق است كه نظيرش را شايد در دنيا نداشته باشيم

كنيم بين خط و ادبيات پيوند وقتي ما به خطوط ايراني نگاه مي●

اند؟ آيا خط و ادبيات از هم جداشدني.بينيمتنگاتنگي مي

شـعر  اي نباشد كـه يـك بيـت         هاست و شايد ايراني    موردنظر ايراني  شعر�

 شـب يلـدا ديـوان حـافظ را بـاز      .مثالً همه به حافظ عالقه دارند   . حفظ نباشد 

  خوشنويسي هم از ابتدا بـا متـون عرفـاني و ايرانـي آميختـه بـود و                    .كنندمي

ن كردند اين متون را به زيبـاترين شـكل بـه مـردم نـشا              خوشنويسان سعي مي  

عـد و   ممكن است در يـك ب ،اگر خط را بخواهيم جدا از ادبيات ببينيم       . بدهند

.توانند از هم منفك شوند اما اينها نمي،كنداز نظر انتزاعي بتواند خودنمايي

اما احتمال دارد بگويند فن . گوييد هنر خوشنويسيشما مي●

 شما چه نظري داريد؟!خوشنويسي

ادبيـات  . خواهـد هنري وسايلي را مـي    هر شكل، هر    به. هنر خوشنويسي �

مشقي اسـت كـه      سياه ،اگر شما اين را جدا كنيد     . اي براي خط است   هم وسيله 

.شودخوانده نمي

دهنده بندي نشانها به لحاظ تركيبمشقاي معتقدند اين سياهعده●

.جدايي خط از ادبيات است

ار شلوغ مشقي است بسي  سياه. عرض كنم اينجا ادبيات در آن نقشي ندارد       �

، از آن تـابلوي خوشنويـسي  برداشـت كنيـد        هيچ چيز توانيد  نميهم، كه    در و
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توانـد جـدا از ادبيـات، خـودش را          در اين صورت خط مي    . مگر خود خط را   

.مطرح كند

گفت كه براي نمايشگاهي به چين رفته دوست خوشنويس و استادي مي

ويسان چين آثاري و خوشندر آنجا خطاطان ايران و كشورهاي اسالمي. بود

ن هستند كه خط ا يك دسته مسلم:اندخوشنويسان چين دو دسته(. داشتند

ن نيستند اهم مسلميك دسته. نويسندعربي را با خطي شبيه خط چيني مي

.)كنندولي خوشنويسي كار مي

كه از استادان خط - كرد يكي از اين استادان چيني اين دوست تعريف مي

 ميرزا غالمرضا كه در آنجا بود رفت و محو آن تابلو  جلوي تابلو- چيني است

 ديگر .اين هنر محض است«: گفت»اي؟چرا محو تابلو شده «:پرسيدند. شد

 او چيزي از ادبيات و چيزي كه در آن نوشته شده بود ».شودبهتر از اين نمي

. ولي هنر اين خط، اين خوشنويس چيني را جذب كرده بود،شدمتوجه نمي

مستقل از ادبيات باشد و نفس بكشد؟تواند ميپس خط ●

مخصوصاً. كنندو اآلن استاداني هم هستند كه كار مي. تواند باشدبله مي�

نقاشي خوشنويسان -در خط . در بعد خطوطي كه با نقاشي آميخته است

اند كه در خيلي از اين تابلوها، ديگر مطلب يا شعر ادبي بزرگي كار كرده

.د و خط محض استحرفي براي گفتن ندار

 مفهوم اين :گفتم. كردممن با يكي از استادان خوشنويسي صحبت مي●

بينيد چه  متري مي15اي را از ارتفاع وقتي شما كتيبه« گفت ست؟خط چي

اي باشد  فقط اگر آيه».خوانممن چيزي را نمي« گفتم »خوانيد؟چيزي مي

گفت . خوانمدم ميخوانم و بقيه را از حافظه خوبينم و چيزي را نميمي

كني و خط من هم همين استبندي آن را درك ميپس تو زيبايي تركيب«

اي مخالفند  عده».دهدو خط هم جدا از ادبيات، به حيات خودش ادامه مي



       به همين سادگي374

 اگر كسي يا يكي از ،شما استاد خوشنويسي هستيد. اي موافقو عده

پذيريد؟ مي،رددانشجويان شما بيايد و به جاي سه نقطه چهار نقطه بگذا

. گويند سه نقطهدهند، مي را به خوشنويس ياد مي»الف« كه ي وقت!ببينيد�

ونيم بنويسد يا در وقت سه نقطه ننويسد يا دو نقطهولي ممكن است او هيچ

گوييم سه نقطه و بنابراين براي يك هنرجو مي. ونيم بنويسدكتيبه سه نقطه

مشقي، الف را سه مثالً با قلم. ا نهوالّشده است البته اگر بجا بنويسد پذيرفته

سازي وقتي كه يك در مجسمه. شده نيستنيم بنويسد اين ديگر پذيرفتهونقطه

دانند اين بايد در ارتفاع ده متري نصب خواهند بسازند چون ميپيكره را مي

چرا؟ . ها بزرگترندهمه اندازه. ها، اندازه طبيعي نيستكدام از اندازهبشود، هيچ

يعني . شود، كوتاه ديده مي ببينيمخواهيم اين را از پايينبراي اينكه وقتي مي

 آن مجسمه از ديد كار رود مطمئناًههاي طبيعي در آن باگر قرار باشد اندازه

ست كه  ااياما اندازه طبيعي همان اندازه. بينند ناقص خواهد بودكساني كه مي

در خط . از آرنج تا مچ چه اندازهمثالً از كتف تا آرنج چه اندازه باشد 

 متر باال برود و سه نقطه 15 در يك ارتفاع، »الفي«وقتي . ر استطوهمين

شود قدر كوچك مييا گاهي آن. شود يا دو نقطهنيم ديده ميوباشد يك نقطه

 يعني حتي سه ؛تر از حد معمول باشدآنجا بايد بزرگ. شودكه اصالً ديده نمي

 نون و ،المدهنه نون بيش از سه نقطه، دور دواير مثل. شودونيم نوشته بنقطه

تر شود، چرا كه در اين فاصله، فضا بستهتر از حد معمول نوشته مي بزرگي

 اما در ،بينيم كه بايد ببينيماي را ميبينيم، اندازهشود، و وقتي كه ما ميمي

.در كتابت برعكس آن است. نوشتن سه نقطه نيست

شود، دو نقطه و دو وقت سه نقطه نوشته نمي، هيچسه نقطه» الف«

اين هنرمندي آن نويسنده . شودارتفاع دواير كم مي. شودونيم نوشته مينقطه

 وگرنه اگر قرار باشد ،است كه اينها را در كار خودش بياورد و انجام بدهد

براساس آن اصول، سه نقطه و پنج نقطه و كشيده نه نقطه و يازده نقطه 
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چرا به دل ما .  مثل كار كامپيوتر است اين يك چيز خشك،بنويسد

اي كه در حافظه دارد همان اندازهها را بهنشيند؟ چون همه جا آن اندازهنمي

 را پنج »ت«دهد نويسد گاهي تشخيص مياما وقتي يك هنرمند مي. نويسدمي

كند و  ميهنرمندانه و استادانه هنرش را اعمال، اودر آن رده. نقطه ننويسد

.شودهنر خوشنويس، پديدار ميآنجاست كه

اي يا ما در هر دوره. هاي كاربردي كه شما فرموديد درست استجنبه●

كنيد فكر نمي. ايمهر چند قرني به دنيا يا به جهان اسالم خطي عرضه كرده

 هنوز استادان ما برمبناي همان ؟اآلن ما بايد خط ديگري داشته باشيم

كنند تا كمتر كنند و همان سنگر را حفظ ميق عمل ميقواعد نستعلي

 نظر شما چيست؟.اي ببينندصدمه

طور نبوده كه يعني اين. پيدايش هر خطي ضرورت تاريخي داشته است�

ضرورت . خط جديدي ابداع كنداآلن من يا يك خوشنويس تصميم بگيرد

ت ادامه حيات ديگر نتوانس، بنابراين مثالً دوره تعليق سرآمد. تاريخي بوده

.بدهد و جايش خط ديگري آمد

دوره نستعليق تمام نشده؟●

خود  بدون اينكه من و شما بخواهيم، خودبه، سر بيايداش دورهاگر�

.شودعوض مي

اقداماتي هم شده كه خط .  كامپيوتر وابستگي شديدي داردهدنياي ما ب●

 كرده، نياز وري ايجاداآيا اين تحول عظيم كه فن. را وارد اين عرصه بكنند

كند؟به يك خط جديد را به ما القا نمي

 روزي كه .دهدچون كامپيوتر كار خودش را انجام مي. كنم نهفكر مي�

 ولي چنين چيزي اتفاق نيفتاد و ، عمر نقاشي سرآمد كهعكاسي آمد، گفتند

ها  از جنبه كاربردي به موزهگاهشنقاشي عزيزتر شد و حرمتش بيشتر و جاي
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 آمد و كساني وجودبهكه نقاشي شايد در روزهايي.  هنري شدرفت و يك اثر

.هنري توجه نداشتند دادند به جنبه...هم سفارش پرتره پدر و مادر و 

طور نشد و نقاشي اما اين. اما وقتي عكاسي آمد گفتند عمرش تمام شد

جايگاه خودش را حفظ كرد و امروزه از ديدگاه ديگري به نقاشي نگاه 

. هنري استسازي صرف نيست و فقط مسئلهيگر مسئله شباهتد. كنندمي

عنوان شود نه بهعنوان اثر هنري انجام ميطور است و بهخط هم همين

هاي با آمدن كامپيوتر بعضي از خوشنويسان كه در رده. اي كاربرديوسيله

. نددادند بيكار شدتر بودند و كار تبليغاتي و تجارتي با اين خط انجام ميپايين

باز اگر . وقت كارشان را از دست ندادنداما استادان هنرمند خوشنويس، هيچ

كسي بخواهد ديوان حافظ را با خط خوش چاپ كند دنبال يك خوشنويس 

همان كار را كامپيوتر در كهدر صورتي. نويسدرود كه خط درجه يك ميمي

كند تا يك تواند تمام كند ولي هنرشناس سه سال صبر ميمدت يك ماه مي

چرا ما آن خط كامپيوتري نستعليق را كنار . خوشنويس اين ديوان را بنويسد

اين نشان . كنداي ندارد و ما را جذب نمي اين هيچ جلوه،گذاريماين خط مي

كار رفته و آن هنر از دل آن شخص روي كاغذ آمده نه هدهد اينجا چيزي بمي

ين تراوشات دروني خودش را ست براي اينكه، ا اايدست وسيله. از دست

.شودهنر خوشنويسي پديدار ميروي كاغذ بياورد و اينجاست كه

چه . خط، منسوخ يا ضعيف شدهامروزه كاركردهاي قديمي●

كاركردهاي هنري خط ؟ توان براي خط درنظر گرفتكاركردهايي مي

اندازهاي نوي خط خواهم بدانم چشم مي؟هايي باشدتواند در چه حوزهمي

يست؟كجاهاست و چ

يعني . شايد كاربرد خط به آن معنا كه در ذهن ماست هنوز از بين نرفته�

 اما در سطوح باالتر، هنوز براي كتابت بسياري از آثار ،تر بلهدر سطوح پايين
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بناهاي تاريخي مثل مساجد هنوز . گيرندنفيس ادبي ما از خوشنويسي بهره مي

ن درجه يك نسخ و ثلث و حتي سفارشات خوشنويسي دارند و خوشنويسا

گرافيك . دهندنستعليق هنوز طرفدار دارند و سفارشات خودشان را انجام مي

ها اآلن با خط ها و آرمچيزي است كه امروزه وارد شده و بسياري از نشانه

هاي مختلف، آثار خوشنويساني كه آرم و نشانه شود و در نمايشگاهانجام مي

شود و از آن آمده است، يعني به آن توجه مياند به نمايش دركار كرده

تواند داشته كاربرد ديگري كه خط امروزه مي. شودهاي بخصوصي مياستفاده

هاي درسي هاي اخير، خط كتابچون در سال. باشد مربوط به مدارس است

تغيير كرده و از آن حالت نستعليق به حالت نسخ خيلي ناقصي درآمده، ولي 

يعني خطي را براي كالس . شود خط نستعليق نزديك ميسال اخير بهدر يك

تواند خودش را به خط آموز مياند كه دانشاول دبيرستان طراحي كرده

 در اول و دوم دبستان بايد كاري بكنند كه خط نستعليق .نستعليق نزديك بكند

موقع فكر آن. آشنا بشوندبا اين خط آموزان باشد و آنها جلو چشم دانش

بينيم اين ما مي.  داشته باشدتأثيره كاربرد خط، در نوشتار روزمره ما كنم كمي

هاي ما بسيار بد است حاال چه برسد به كساني كه كردهروزها، خط تحصيل

بينيم كه با خط بسيار بدي مثالً پزشك يا مهندسي مي. تحصيالت عاليه ندارند

ري از اصل و نسب و دهد كه ما مقدااين نشان مي. دهدتحريراتش را ارائه مي

شود كه ما توجه مسئوالن به اين هنر باعث مي. ايمشدهفرهنگ خودمان دور 

.يمنماياين خط را حفظ كنيم و الاقل در نوشتار روزمره از آن استفاده 

ولي جلد كتبي كه . خط در آن پهنه تخصصي، كاربرد خودش را دارد

شود و اين نوعي شود اغلب با خط استادان درجه يك نوشته ميچاپ مي

شود و ها هم به خط استادان انجام مينوشتهبعضي از سنگ. كاربرد است

شود و ها اغلب به خط نستعليق و با خط استادان انجام ميلوگوي روزنامه

هنوز اين خط زنده است و با فرهنگ ما آميخته و به دهد كهاين نشان مي
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 خطوط معاصران هم راه پيدا ها،شود و در موزهاش هم توجه ميهنريجنبه

.توجه نيستنددهد كه مسئوالن ما به اين هنر بي اين نشان مي.كندمي

ي خطوط مختلف، هانتچقدر خوشنويسان و استادان براي طراحي فو●

افتد؟اند و اگر بكنند چه اتفاقي ميتالش كرده

اخـوين فونـت كـامپيوتري خـط     بـار اسـتاد  انـد و اولـين  اين كار را كرده �

.  كه بسيار زيباسـت و امـروزه طرفـدار دارد           كلك ستعليق را آماده كرد به نام     ن

تواننـد سفارشـي بـراي    يعني كـساني كـه زمـان برايـشان مهـم اسـت و نمـي               

خوشنويس بدهند كه تحرير شود، با خط كامپيوتري نستعليق كارشان را انجام            

ايرانـي و    اين خط، خط     ،هر شكل به. الاقل بهتر از خط نسخ ماست     . دهندمي

.هاستخط ما ايراني

طراحي  كساني را،ز آنها اي جديد بود؟ بعضيهانتبيشتر منظورم فو●

.البته خط ما هم متنوع نيست. بودهشان پخته ناند كه معلوم بود خطكرده

ما اآلن خط نستعليق را داريم و خطوط شكسته كه برگرفتـه از نـستعليق               �

خـط شكـسته، ايرانـي و      . ته باشـيم  تـوانيم داشـ   شكسته نستعليق را مـي    . است

اين را بايد استادان درجه يك كـار كننـد تـا            . زيباست و كاربرد گرافيكي دارد    

حاال هم كه تنوع ندارد دليلش اين است كه ما          . فونت اين خط را داشته باشيم     

.خط ديگري غير از اينها نداريم

؟طورخط فانتزي چ●

ي آرم يا نـشانه طراحـي       خط فانتزي در حد يك كلمه دو كلمه بيشتر برا         �

خواني داشته باشند و اين مـسئله  شود، اما در وسعت بيشتر حروف بايد هم     مي

شايد اگر اين كار را انجـام بدهنـد         . لذا كمتر به آن توجه شده     . گير است وقت

.شوند، از كار بيكار مي عرصههنرمندان اين
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لوم بود  يعني مع. فانتزي ديدم كه پخته نبودوطچند نمونه از اين خط●

كردند و ما خط فانتزي اي نداشت و اي كاش استادان كار ميكه قلم پخته

!داشتيمهم هاي ديگري و خط

هاي فانتزي  كنم يكي از داليلش اين باشد كه در طراحي خط         من فكر مي  �

بنـابراين شـكلي كـه      . اندكنند كه قبالً آماده كرده    بيشتر روي آن چيزي كار مي     

خواني داشته باشد و مفهـوم  آورد بايد با خودش همياستاد با چهار حرف درم    

هـم  كنند كـه  مثالً كلمه نقطه را طوري طراحي مي      . هم در خودش پنهان باشد    

ولـي اگـر    . نقطه را تداعي بكند و هم زيبايي خاص خـودش را داشـته باشـد              

بخواهد در قالب كل كلمات، همين طرح تعمـيم پيـدا كنـد بـراي كلمـات و                  

. دهداب نميمعناهاي ديگر جو

خواهم يك وقتي مي. ي مختلف دارمهانت فو خودممن در كامپيوتر●

ي هانتالبته از فو. چسبدكدام به دلم نميفونت فانتزي انتخاب كنم هيچ

 چون خوب ،شود از آنها استفاده كردكنم ولي نميمعمولي استفاده مي

دهند؟جواب نمي

 حـروف فـانتزي كـار       اي هستند كـه روي    استادان برجسته ! درست است �

.انداند و بسيار هم موفق بودهكرده

!اما به صورت مجموعه نه●

.به صورت مجموعه نيست! بله�

ايد و شاگردان هاي سال كار كردهشما در زمينه آموزش خط، سال●

وضعيت . اندايد كه اآلن به مراحل ممتاز و عالي رسيدهبسياري داشته

در حال بينيد و چه كارهايي ميآموزشي خوشنويسي را در ايران چطور 

شدن است؟انجام
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 شمسي ما يك مدرسه 1329وچهار سال پيش، يعني از سال از پنجاه�

همت استادان بزرگ، استاد سيدحسين خوشنويسي در ايران داشتيم كه به

ميرخاني، استاد كاوه و استاد بوذري، با همت استاد خسرو ميرزعيمي، به نام 

 به نام انجمن 1346كار كرد و از سي شروع بههاي آزاد خوشنويكالس

از تمام اين مدرسه خوشنويسي . خوشنويسان ايران به فعاليتش ادامه داد

اي كه خطوط مختلف را تدريس مدرسه.نظير باشدشايد در دنيا بيجهات 

چون هر سال بيش . بكند در هيچ جاي دنيا به اين صورت كه ما داريم نيست

. دهندرا تحت تعليم قرار ميهزار خوشنويس از سي

 هستند؟هاين عده دنبال چ●

شان به خط و خوشنويسي و هنرهاي       اغلب. دنبال هنر اصيل ايران هستند    �

آيند به موسيقي هم عالقه دارند و       كساني كه دنبال خط مي    . اصيل عالقه دارند  

رونـد و هـم كـالس       زنند و هم كـالس خـط مـي        كنند، هم سه تار مي    كار مي 

بينيم كه از جوان و     هر شكل ذوق و هنر ايراني هم هست و ما مي          به. موسيقي

 و  60نويـسد تـا آدم      نوجوان، از نه سال و ده سال هنرجو داريم كه خوب مي           

البته ... ها هم هنرجو داريم؛ پزشك و مهندس معمار و          از همه حرفه  .  ساله 70

ي كـار   خوشنويـس . آموزان و دانـشجويان در انجمـن زيـاد اسـت          تعداد دانش 

سختي است و بهتر است از سنين خاصي شروع شود مگر اينكه كسي عالقـه               

.خاصي داشته باشد

 شروع كرديد؟چه زمانيشما از ●

. تواند از اول ابتدايي باشـد  در موارد خاصي مي   .  از اول دبستان   �از بچگي �

البته اگر به سفارش پدر و مادر باشد، احتمال دارد بعدها از آن زده شود چون                

. سختي استكار
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؟هخاص يعني چ●

ي را مندعالقهاي عده. ندمندعالقهيعني كساني كه خودشان از همان ابتدا �

هاي مختلف ند و پدر و مادر آنها را به كالسدهخودشان نشان نمي

من و .تواند پيشرفت كندخواهند ببينند كه در كدام يك ميفرستند و ميمي

مندعالقههمين كار ز بچگي بهاغلب كساني كه اساتيد انجمن هستند ا

اما تعليم از دوره جواني شروع شده بود چون تحمل مشقت مشق را . ايمبوده

گويند كسي كه بخواهد خط را ياد مي. چون واقعاً كار سختي است. ايمداشته

من . طور استدر موسيقي هم همين. بگيرد بايد شب و روزش را مشق كند

روزي . گرفت و پيش من خططفي تار ياد ميشاگردي داشتم كه پيش آقاي ل

ديدم يك .  هشت ساعت:گفتم. از من پرسيد من چند ساعت مشق كنم

.  آقاي لطفي هم همين حرف را به من زد: گفت؟ چي شد:گفتم. جوري شد

!م را به اين دو كار اختصاص بدهم؟ يعني من شانزده ساعت از وقت:گفت

هاي  گفت من سال،كردمبا يكي از استادان خوشنويسي صحبت مي●

.نوشتمسال روزي هجده ساعت مي

 ساعت هجدهيعني . كردمهنرجويي اين كار را ميخود من دوره! بله�

من از كلهر چيزي خواندم . در تاريخ بزرگان خوشنويس ما هست. نوشتممي

عماد الكتاب به خط مرحوم . نوشت ساعت ميهجدهكه نوشته بود روزي 

اين ساعت تا اين ساعت ز صبح برنامه داشت و از خودش نوشته بود كه ا

كرد بعد مشق مي. دادبعد دو ساعت كار سفارش خط انجام مي. كردمشق مي

 ساعت در روز خط بيستتا هجده  ديدم بين ،من جمع زدم. خواندنماز ميو 

نوشتند و مشق اند خط مياغلب كساني كه موفق شده. نوشته استمي

:گفتنديها مقديمي. كردندمي

خواهي بشوي خوشنويساگر مي«

»هي بنويس هي بنويس هي بنويس



       به همين سادگي382

ها شروع كرد هر شكل، انجمن خوشنويسان آموزش خط را از آن سالبه

همه استاداني كه امروزه كار . و خوشنويسان خوبي را هم به جامعه تحويل داد

.هستنديافته اين مدرسهكنند پرورشمي

ويسي را وارد دانشگاه بكنيد؟چرا نتوانستيد خوشن●

هاي اول انقالب موردبحث بـود  اتفاقاً اين يكي از مواردي بود كه از سال      �

 حـاال چـه    متأسفانهولي  . و قرار بود به شكل آكادميك، خط هم تدريس بشود         

ست كـه چنـد سـال    هـ من يادم !  آن هم جاي بحث دارد،مواردي بود كه نشد 

هنـري بـسازند؛ دانـشگاهي كـه از       گاهخواستند در عظيميه كرج دانش    پيش مي 

پيشنهاد ما اين بود كه خط را       . نظير باشد نظر كيفيت و كميت در خاورميانه بي      

هاي اين دانشگاه محسوب كنند ولـي در وسـط راه           هم جزو يكي از دانشكده    

ولـي خواسـته بـسياري از       . دانـم داليلـش را نمـي    . قيچي شـد و انجـام نـشد       

البتـه رشـته نقاشـي ايرانـي هـم      .  كار انجام شود ها اين بود كه اين    خوشنويس

خـط هـم    . خوانندر دانشگاه مي  شود و فقط واحدهايي از آن را د       تدريس نمي 

خوانند واحد خط و هنر و نقاشي ايراني و         هنر مي كساني كه رشته  . طورهمين

عنـوان يـك رشـته مـستقل در ايـران           هنوز بـه  متأسفانهتذهيب هم دارند ولي     

.ودشتدريس نمي

شما فرض كنيد كه يك مشتاق، امروز به انجمن خوشنويسان مراجعه ●

كنيد و چه پيشنهاداتي  شما در مرحله اول و دوم چه كار مي.كند

دهيد؟مي

خواهنـد خـط    اي مـي  دسـته :انـد  دو دسته  ،كنندهنرمنداني كه مراجعه مي   �

اريـم  هايي د ما براي اينها كالس،خب. شان خوب شود تحرير و نوشته روزمره   

.شود سه ترم خطشان خوب مييابراي تحرير كه در عرض دو 
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مدت هر ترم چقدر است؟●

اي  هفتهم دو ماهه تابستان داريم كهبراي تحرير ترم هشت ماهه و يك تر    �

هنرجـو  . توانند خـط تحريـر را يـاد بگيرنـد         ها مي در اين دوره  . دو روز است  

كنـد و پـس از گذرانـدن يـك          نام مي آيد در انجمن، دوره مقدماتي را ثبت      مي

.تواند امتحان بدهدماهه ميهشتدوره

!براي ورود به دوره مقدماتي امتحاني نيست؟●

. امتحاني نيست،نه�

نام كند؟تواند در دوره مقدماتي ثبتيعني هر كس مي●

گيرد  اگر قبول شد گواهينامه معتبر مي      ،دهددر پايان دوره امتحان مي    ! بله�

ماهـه و  شـود كـه آن هـم يـك تـرم نـه          دوره متوسـطه مـي    و بعد از آن، وارد      

. آيد مي »خوش«دهد و اگر قبول شد به دوره        بعد امتحان مي  . ماهه است هشت

امـا دوره   .  اسـت  »ممتـازي « و دوره پايـاني هـم دوره         »عـالي «بعد از آن دوره     

خوش را كه گذراند خط نستعليق، بعالوه يك خط ديگر را بايـد يـاد بگيـرد؛                 

اسـت و بايـد سـه خـط را     يعنـي ايـن الزامـي   . ا شكسته نستعليق  نسخ، ثلث ي  

در دوره عالي، خط نستعليق و خط كتابـت و يكـي از خطـوط               . امتحان بدهد 

سه خط ايـن سـه دوره را كـه قبـول            هر  . ثلث يا شكسته را بايد امتحان بدهد      

.دوره عالي را قبول شده استشد، به مثابه آن است كه 

دهد و سه تا خط را امتحان مي. استطور دوره ممتاز هم همين

هايي دارد كه بعد از دوره ممتاز و شود كه البته انجمن، برنامهالتحصيل ميفارغ

عنوان اهللا بهشاءگيريم و انهنوز امتحاني نميشود كهممتاز تدريس ميفوق

.يك دوره اضافه خواهد شد
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اآلن چند نفر در ايران به كار خوشنويسي مشغولند؟●

كنند و در تمام  تهران حدود دويست نفر در انجمن تدريس ميدر�

اند و امتحان التحصيالني كه برگزيده شدهها فارغها و مراكز استانشهرستان

كنم در فكر مي. انداند اينها مشغول به تدريساند و قبول شدهمدرسي داده

آزادي هم هاي البته كالس. كنندايران حدود ششصد تا هفتصد نفر تدريس مي

اما امروز خيلي . پردازندهست كه بيشتر به كار تبليغاتي يا تابلوسازي مي

اش چيزي نبوده كه چون هنر به معناي واقعي. شود به اينها تكيه كردنمي

.بتوان با آن امرارمعاش كرد

 به مندعالقه براي جوانان .شبكه ما جوان است و مخاطبان ما جوانند●

د؟هايي داريخط چه توصيه

جوانان ما اگر وقت دارند بايد در درجه اول تحصيل كنند و اگر بعد از �

تحصيل وقت دارند به يكي از هنرهاي ايراني بپردازند كه مطابق فرهنگ 

البته اين به معناي نفي هنرهاي ديگر مانند موسيقي ايراني، . خودشان است

كند و هم به پر ميهم اوقاتشان را  نيست، كه...خط ايراني و نقاشي ايراني و 

.آيدكارشان مي
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ايد بحث تصويرسازي براي هايي كه شما كار كرده يكي از حوزه●

قبل از هر چيز، بفرماييد تصويرسازي براي كتاب در ايران، چه . كتاب بود

سابقه و چه كاربردي دارد؟

. تر بخواندكند كه خيلي دقيق را وادار مي تصوير، خواننده،به نظر من�

كند با آن داستان يا شعر كه در يعني خواننده وقتي به تصاوير مراجعه مي

البته براي . رودكنارش، تصوير است بيشتر در حال و هواي قصه و شعر مي

رود چون كودك وقتي مي. كودكان اين تصويرها خيلي جذاب و جالب است

كند تصوير آن كتاب است و ي كه توجه او را جلب ميپشت مغازه، تنها چيز

،هماندباقي ترين اثري كه خواهم بگويم شايد بزرگها، مياز خيلي قديم

. نظيري كه خوشبختانه به ايران برگشتكتاب بي.  است بايسنقريشاهنامه

البته . ام گرفتوقتي من شنيدم كه اين مجموعه به ايران رسيد واقعاً گريه

گفتند كه اين مجموعه با آن كتابي كه كردند و مي مخالفت ميهاخيلي

به نظر من يك . يعني آن كتاب باارزش بود. تعويض شد خيلي فرق داشت

چون . كندترين تابلوهاي جهان برابري ميصفحه از آن شاهنامه با بزرگ

.بهترين تصويرهايي كه از شاهنامه فردوسي وجود دارد، در اين كتاب است

هاي سال، نقاشان زيادي نشستند و اين آثار كميل اين كتاب، سالبراي ت

يك كتاب ديگر هم، . كنم به اين كتابرا پديد آوردند و من افتخار مي

. استشاهنامه شاه طهماسب

هاي چاپ وجود آمد كتابكه در ايران بهاولين تصويرگري عمومي

هاي تاب و كشاه طهماسب، اميرارسالنهايي مثل كتاب. سنگي است

وجود آوردند كه يكي از آمدند و كانوني به. كه چاپ سنگي شداميرحمزه 

 من ،خب. ها را تصوير كنند اين كتاب،هايش اين بود كه براي كودكانهدف

 اولين كتابي بود كه پهلوان پهلوانان. از اولين تصويرگران كتاب كودك بودم
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.خيلي هم مورد توجه قرار گرفت. تصوير كردم

هاي هايي كه باعث شد من تصويرگري كنم همان كتابز انگيزهيكي ا

كردم تا به ها نگاه ميها من بيشتر به عكسدر اين كتاب. چاپ سنگي بود

وجود من بين مينياتور و چاپ سنگي يك تصويرگري اصيل ايراني به. نوشته

. البته با سبك خودشان،ها راهم را ادامه دادندآوردم كه بعد از من خيلي

چطور شد شما و كساني مثل شما، تصويرسازي ايراني و غربي را ●

وجود آورديد؟بهپيوند زديد و تصويرگري بومي

 هر كتابي همان تصوير خاص خودش و تصويرگري خاص ،ببينيد�

 بعد من بيايم روي  ومثالً يك داستان خارجي به من بدهند. خودش را دارد

ام با كتاب ارتباط كه من نتوانستهدهد آن نقاشي ايراني كار كنم نشان مي

ديدم كه آيا خواندم و ميدادند من اول ميوقتي اثري به من مي. برقرار كنم

موقع كار تصويرگري را شروع آن! توانم با آن كتاب ارتباط برقرار كنم يا نهمي

ام همه در يك سبك نيست، ولي در تصويرهايي كه من ساخته. كردممي

.ويرگري ايراني را حفظ كردمنهايت آن جوهره تص

. تصويرسازي در كارهاي شما با تصويرسازي در غرب متفاوت است●

 را در تصويرسازي غرب داريم كه براي »تنتن«معموالً ما مجموعه 

آنها سبك و سياق خاص خودشان را دارند، ولي . كودكان تصوير شده

 خيلي هم به .شما سعي نكرديد از الگوهاي غربي در كارتان استفاده كنيد

يك چيز حد وسطي بود كه در واقع هم . مينياتور نزديك شديد

هاي جديد گرافيكي در آن لحاظ شده بود هم آن سابقه فرهنگي تكنيك

شما چطور به اين نكته رسيديد؟. سازي در ايرانكتاب

آوردند ها ميهايي كه توي خيابانمن از كودكي عاشق اين پرده�

هميشه .  بودم)هاي شاهنامه يا صحراي كربالستانهاي مختلفي از داپرده(
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رفتم و  آمده، مي-  قلهك-دار به محله ماشنيدم كه يك پردهميوقتي 

هاي او نبودم و وقت متوجه صحبتولي هيچ. هاي اونشستم پاي صحبتمي

.مشدميمحو تصاوير 

هاي انتزاعي، من خيلي فرم. اينها در ذهن من حك شد و با خونم عجين

هايي كه شما فكر انواع و اقسام سبك. مداشتكارهاي مختلف. وير كردمتص

اآلن من نقاشي . همين راهكنيد من كار كردم ولي در نهايت دوباره رسيدم به

.همين راه استكنم كه در واقع دنبالهسوررئال كار مي

اي از حضرت د قلهك روزهاي عاشورا، كسي پرترهآيد در مسجيادم مي

اي رويش آويزان بود كه روز عاشورا داشت و هميشه پارچه) ع(نامام حسي

. شدندثر ميأكردند واقعاً متزدند و مردم وقتي نگاه مياين پرده را باال مي

. خواستم بسازممن زال و سيمرغ را مي.  داردتأثيردر ذهن تصويرگري خيلي 

ي چيني يا  فردوسي به نقاششاهنامههاي داستان دانيد بيشتر نقاشيشما مي

ها و ريش و سبيلش كنيد چشموقتي به رستم نگاه مي. مينياتور شبيه است

ها و تمام ها و زمينهسال رفتم روي طراحي چهرهولي من يك. مغولي است

بايد خواهد ببندد به سرش، مثالً سربندي كه سام مي. چيزها مطالعه كردم

.ش چطور باشدهاي ريش و گوش و چشم،ور باشدط لباسش چ،چطور باشد

بعد در نهايت چون . از مادها تا ساسانيان، تمام تصويرها را مطالعه كردم

 تاريخ مشخص و خاصي ندارد من شاهنامهخواهم بگويم كه داستان مي

تلفيق تصاوير را لحاظ كردم و زال و سيمرغ را ساختم كه بعد فيلمش هم 

ها و  و ببيند كه لباستواند به آن مراجعه كندهست و از نظر تصاوير، آدم مي

.وري بوده و خيلي چيزهاي ديگرطها چفرم چهره

خوانيم به تعداد خواننده متن، تصوير در  وقتي ما متني را مي،استاد●

گذاريم، ولي وقتي كنارش تصوير مي. شودذهن مخاطب ايجاد مي
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كنيد با شما فكر نمي. شودتصويري جايگزين آن همه تصوير مي

شود؟متن، تخيل مخاطب مردود ميتصويرسازي كنار 

ود بيننده گذارم خمي. گذارموقت اسم نميهايم، هيچمن روي نقاشي�

خواهد براي خودش  تابلو و هر چه دلش ميتصميم بگيرد و برود در عمق

كنم اي كاش كنند كه من آرزو ميهايي ميها برداشتبيننده. تصوير بكند

ده را محدود كنم به اينكه اينجا كه من كنم بيننمن سعي نمي. جاي آنها بودم

 بعد ،خواند متن را ميود اوخ. گفتم، يا تصويري كه من كشيدم، صحيح است

،كند اگر دلش خواست قبول مي.كند مقايسه مي وكند به تصويرمراجعه مي

.گيرداگر دلش نخواست خودش تصميم مي

)انيميشن(هنر ديگري كه شما در آن فعاليت كرديد بحث پويانمايي●

گردد؟ برميچه زماني در ايران به  پويانماييسابقه. است

بود كه كاريكاتوريست بود، حدود چهل سال قبل  ناميتجارتچيآقاي �

 شمسي 1348 يا 1347شايد سال . ساختندهاي انيميشن كوتاهي ميكه فيلم

ه  بعد از اولين جشنواره كودكان و نوجوانان كه كانون فكر كرد حاال ك؛بود

.كند خودش هم بيايد فيلم و انيميشن بسازدجشنواره را برگزار مي

شايد يكي از اولين كساني كه خيلي جدي انيميشن را دنبال كردند و 

دوساريان بودند، آقاي مثقالي و من و آقاي ساختند خدا بيامرز آقاي باغ

ختند،  را ساپهلوان پهلوانانوقتي كه كتاب . كلك و آقاي مميز هم بوديمزرين

كانون فكر كرد كه بد نيست ما بياييم يك فيلم پويانمايي ايراني به سبك 

هاي پويانمايي ژاپني و چيني را روي چون آدم هر وقت فيلم. ايراني بسازيم

فهمد كه اين فيلم مال ژاپن يا چين است كند و ميبيند، احساس ميپرده مي

يل خاص خودشان را يا مال مكزيك يا هر كشوري كه فرهنگ و شكل و شما

 ولي ،ما فكر كرديم حتماً نبايد به صورت ايراني خالص باشد. كنندنقاشي مي
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بعد . مايه فرهنگ ايراني داشته باشد بسازيم كه درونيتصميم گرفتيم انيميشن

.  را پيشنهاد كردم كه آقاي شيروانلو سناريست آن بودندهفت شهرمن داستان 

دقيقاً مثل كسي كه سواد . دانستمشن چيزي نميدر واقع اصالً از سينماي انيمي

بگويند بخوان و و دگذارن جلويش ب�فارسي ندارد و بعد بيايند كتاب حافظ را

در هر صورت، هر . من فقط سابقه كار نقاشي داشتم. تصويركن و تفسير كن

چند و خواهيم بياييم وقتي ما مي. كاري مشخصات خاص خودش را دارد

آدم بايد بداند اين مواد . بكنيملوط كنيم بايد آزمايش شيميدارو را با هم مخ

البته چند .  را به صورت انيميشن شروع كردمهفت شهرهرحال به. چيست

 خاطره بسيار خوبي هم .والت ديسنيمثل كتاب .  كتاب هم مطالعه كردمجلد

هاي والت ديسني را كه از اين كار دارم، اين است كه من وقتي يكي از كتاب

.كردبرخوردم كه حركت ميزدم در داخل كتاب به آدميورق مي

 يك پير زمان داريم كه داستانش اين است كه قبل از هفت شهردر فيلم 

او دارد دنبال .  يعني خود زمان،خلقت اين جهان تا امروز پير زمان است

ها از مدت. هاي مختلف عبور كندگردد كه از هفت شهر و از تمدنعشق مي

دانستم نمي.  من در اين فكر بودم چگونه راه رفتن اين آدم را نقاشي كنمپيش،

. باشدبايد گونههايش چگذاشتنبا چند حركت بايد اين را نقاشي كنم و قدم

ها را نقاشي كردم و حتي فيلمبرداري و مونتاژ از روي كتاب والت ديسني قدم

عد دو كادر از وسط يا ب. لنگدرود ميديدم كه اين آدم وقتي راه مي. كرديم

. لنگيدآخر يا اولش برداشتيم اما هر كاري كرديم درست نشد و اين آدم مي

بعد من براي اينكه با دنياي سينما بيشتر آشنا شوم، . طور گذاشتيم بماندهمان

كردن و زاويه  را خواندم كه درباره مونتاژفيلم و كارگردانرفتم كتاب 

را ساختم گلباران گرفتم و بعد از آن، فيلم  از اين كتاب كمك ...دوربين و 

بعد همان سال دوباره . هاي زيادي گرفتكه فيلم خيلي موفقي بود و جايزه
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رفتن راه:  كتاب را خواندم، ديدم نوشته.مراجعه كردم به كتاب والت ديسني

 را ساختم كه من آنم كهبعد از آن فيلم .  كه خاطره جالبي شد،مرد لنگ

ي را در برلين، جايزه صلح سينما و ادبيات را در پاريس جايزه صلح گاند

 را ساختم كه در بين دماغ بعد فيلم ....هاي مختلف ديگر گرفت و جايزه

هاي سال بعد جزء بهترين فيلم. هزار فيلم، جايزه اول را در آمريكا گرفت

 را ساختم كه خيلي ملك خورشيدبعد فيلم .  در لندن شناخته شد1974

رفتم . بردهاي سنگي مي حال و هواي كتاببهاين فيلم آدم را . دايراني بو

رنگي ماليدم كه رويش، رنگ خيلي كم. هاي چاپ سنگي را خريدمكتاب

رنگي هاي خيلي كمكند در زمينه فيلم نوشتهوقتي بيننده اين فيلم را نگاه مي

ود و بعد از  بزال و سيمرغبعد فيلم . افتدهاي سنگي ميبيند و به ياد كتابمي

 داوران و هيئت انتخاب آثار ء سال من در جشنواره پويانمايي كودكان، جز26

 هيئت انتخاب آثار و هم داور قسمت ايران ء هم جز،در جشنواره دوم. بودم

.  سال بيايم دوباره فيلم بسازم26اين كار مرا تشويق كرد كه بعد از . بودم

آنها . ه چهار نقاشي در آن داشتم ك»چهل ائتالف«نمايشگاهي داشتم به نام 

را اسكن كرديم و به صورت فيلم انيميشن درآورديم با آقاي عليرضا 

راد در امر راد، كه البته سناريو تصاوير از من بود و آقاي كاويانكاويان

 كه اآلن به موزيك و افكتش رسيده -هاي مختلف فيلمكارگرداني قسمت

. خيلي به من كمك كرد-است

اين ها  ما ايراني،از اينكه آسياي جنوب شرقي كار انيميشن بكندقبل ●

پاي آنها يعني نتوانستيم پابه. شروع كرده بوديم ولي عقب افتاديمكار را 

هاي اخير، صدا و سيما و شركت البته در سال. روز باشيمحركت كنيم و به

مسي  ش1350دير، چون آنها بايد از سال كنند ولي كميصبا كارهايي مي

.كردنداين كار را شروع مي
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البته آن موقع . نظر من، جلوي ضرر را از هر كجا بگيري منفعت كرديبه�

كردند، ولي به كشورهايي مثل ژاپن و كره و هند، فيلم انيميشن كار مي

هايي كه توليد انبوه البته من با فيلم. كردندصورت امروزي و انبوه كار نمي

گوهاي وصالً نه تصوير دارد، نه فيلمنامه و نه گفت چون ا،دارند موافق نيستم

. بينمرا خالي ميزاگرب هاي درست و حسابي مثل من جاي فيلم. خوب

. بار هم نشان بدهند باز ديدني استها را اگر صدنظر من، خيلي از اين فيلمبه

اگر كسي بخواهد . رسند كم مي،هاي انيميشن هنريبه نظر من، به اين فيلم

ولي در هر صورت، . زي بكند اينها چيزهايي است كه بدآموزي داردفيلمسا

مدرسه صدا و سيما و قبل از آن، مدرسه فارابي چند وقتي است كه شروع 

اند و ما نبايد اين توقع را داشته اند و چند فيلمساز خوب هم تحويل دادهكرده

.دي داردباشيم كه بعد از انقالب باز هم انيميشن بسازيم، چون هزينه زيا

شما نگاه كنيد عنصري به نام . خواهم با شما مخالفت كنممن مي●

هاي خوبي اينها فيلم. خوبي جا افتاده استها به در بين بچه»مونجيدي«

اند كه فرهنگ كشورهايي مثل ژاپن ها باعث شدهنيستند، ولي همين

پاافتاده هايشان هم خيلي پيشها و داستانهر چند افسانه. گسترش پيدا كند

 اينكه خاطربه ولي اينها با كار انيميشن، آمدند اين عناصر را ،است

ها ساختند و عناصر فرهنگي خواهند براي بچهها خوراك ميتلويزيون

ولي ما با اين . خودشان را از اين طريق به كشورهاي ديگر انتقال دادند

 هم در اين گذاريكنم سرمايهفكر مي. كرديمسابقه فرهنگي، كم كار مي

توانيم از مان را ميهاي فرهنگيضرر است، چون خيلي از هدفزمينه بي

نظر شما چيست؟. دست بياوريم، بهآنگذاري در طريق انيميشن و سرمايه

ندارد ما اصالً لزومي. آيد مخالفمها ميمن با اين فرهنگي كه ميان بچه�

. دهند نشان بدهيمهايي كه فرهنگ ژاپني را گسترش ميانيميشنبياييم
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ما . دهندزور به خورد ما نميهايي هستند كه واقعاً فرهنگ خودشان را بهفيلم

!كنيم؟ استفاده نمي»اروپاي شرقي« يا »والت ديسني«چرا از كمپاني 

 درست ،شرقي، بازار اروپاي شرقي را هم گرفته استآسياي جنوب●

است؟

اگر ما .  گرايش دارند مردم ما به چيزهاي خيلي راحتمتأسفانهخب، �

 اينها، به جاي اينكه تابلوي خوب و ،يك فرهنگ هنري را به مردم بدهيم

هاي خيلي آيند خيابان منوچهري و از آن منظرهاصيل و اصل بخرند، مي

خب، اگر كه اين فرهنگ را به مردم بدهيم كه كار خوب . خرنداي ميباسمه

بينيم  مي،كنيمها را باز مينامهما وقتي روز. شوند مردم هم حساس مي،ستچي

درست است كه ورزش يك چيز . ها ورزشي استبيشتر صفحات روزنامه

 غذاي روح هم مردم، ولي غذاست و بايد آن را ترويج داداساسي مثل 

.خواهندمي

دانند وقت مردم نميهيچ. ببينيد ما اآلن تقريباً هفتاد گالري در تهران داريم

ها ها، روزنامهبعضي وقتو تك و توك . گذردچه ميها  اين گالريدركه 

و مردم به طرف شود بايد بحث و صحبت . نويسندها خبري ميدرباره گالري

مثالً . داران به مردم آموزش دهندها راهنمايي شوند و آن گالرياين گالري

اي به مردم ياد يك برنامه نقاشي در تلويزيون است كه از اين كارهاي باسمه

وقت نشده كه بيايند و يكي را بياورند طراحي درست دهد و در واقع هيچمي

برداشتند يك برنامه خيلي . ند، ياد بدهندمندعالقهرا به مردم يا به كساني كه 

به جاي آن بايد . كنند را براي مردم پخش مي لذت نقاشياي به نامباسمه

گي هنرمندان آشنا كنند؛ را با زندهنر يا نقاشي صحبت كنند و يا مردمدرباره

. خيلي زحمت كشيد تا هنر درستي را تحويل جامعه بدهدرامبراندمثالً 

آيند و گروه ميها، گروهبينيم بچه مي،رويمهاي خارج ميما وقتي به موزه
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ها و توانند رنگ پردهآنها، بعدها مي. گيرنددر مقابل تابلوهاي نقاشي قرار مي

اگر سينماي انيميشن ما عقب مانده، براي اين . ندهايشان را انتخاب كنمبل

هاي خوب اگر ما فيلم. اند كه خوششان بيايداست كه مردم ما انيميشن نديده

ها بچه. ايمانيميشن نشان بدهيم و بعد آنها را تفسير بكنيم كار خوبي كرده

اگر تفسير خيلي كوتاهي درباره فيلم داشته . هميشه فيلم كوتاه دوست دارند

.شوندها مشتاق ميها و جوانباشيم حتماً بچه

سورئال يعني چه؟.  شما به نقاش سوررئاليست معروفيد،استاد●
 يعني »رئال«يعني روي و » سور«. سوررئال يك لغت فرانسوي است

مثل خواب ديدن . »مافوق واقعيت«شود خواهم بگويم معنايش ميمي. واقعيت

.  ولي با واقعيت تفاوت دارد،تسهچيزهايي هست كه در ذهن آدم . است

توانيم پرواز  ولي در بيداري كه ما نمي،كنمبينم دارم پرواز ميمثالً خواب مي

من در خواب، در هفته حداقل . هايم را برايتان بگويم من يكي از خواب!كنيم

از تكيه . من شبي خواب ديدم كه روز عاشوراست. كنمپنج روز پرواز مي

زن اند و منتظرند دسته سينهآيم و گوسفندي را بستهقلهك دارم بيرون مي

من .  دلم سوخت،وقتي من رسيدم. بيايد تا آن گوسفند را قرباني كنند

دستي روي سر گوسفند . كشندتوانم ببينم حيواني را دارند ميوقت نميهيچ

دو سه قدم كه رفتم، برگشتم . هاي من نگاه كرد چشمدرگوسفند هم . كشيدم

را دوباره روي سر گوسفند بكشم ديدم كه شروع كرد به مكيدن كه دستم 

دستم را از دهنش درآوردم و بعد ديدم يكي آمد جلوي من و . دست من

بعد آمدم رسيدم . من فهميدم اين گوسفند به من پناه آورده. ام را گرفتسينه

من«:گفتم. »برياين گوسفند را با خودت كجا مي«:گفتند. زنبه دسته سينه

 بعد ».خواهد بكنيدري دلتان مي هر كا، گذارم اين گوسفند را قرباني كنيدنمي

گوسفند را به . قدر اصرار كردم تا قبول كردند كه گوسفند پيش من باشدآن

بعد ناگهان ديدم گوسفند . پريدطرف ميطرف و آنمثل گربه اين. خانه آوردم
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بعد . ند شدم و رفتم بيروناراده سوار گوسفمن هم بي. از پنجره بيرون رفت

ديدم زير . وقتي آمدم روي آن شيب، ليز خوردم و افتادم. شيب تندي ديدم

بعد اين گوسفند . سوزم مي،پايم يك رودخانه قير مذاب است كه اگر بيفتم

از جلوي ماه و . آمد زير من و مرا پشت خودش نشاند و به آسمان برد

 يادم نيست و هر جا كه داشتم ها رد شدم تا جايي رسيدم كه اصالًستاره

اي عاقبت مرا به خانه برگرداند و از آن پنجره. گذاشتافتادم گوسفند نميمي

داخل خانه شديم، ديدم خواهرم با يك سيني . كه خارج شده بوديم وارد كرد

 رفته بودم بيست دقيقه دم در : گفتم؟ كجا بودي، داداش:چاي آمد و گفت

؟تو كجا بودي. خبر بوديميست ساله كه ما از تو بي نه داداش ب:گفت. بگردم

رفتم از پنجره . دادسري تكان. پدرم را ديدم. اندهايم بزرگ شدهبعد ديدم نوه

.نگاه كردم ديدم همه چيز پاك و مطهر است

. البته خيلي سبك شده بودم. كردمها فكر مياز خواب پريدم و ساعت

 چون -كهآنممنساختن فيلم من بعد از . سوررئال چنين چيزي است

مثالً در .  گرايش پيدا كردم به اين فرم-هاي سوررئال زياد داشتحالت

 او را انداخت باال و در برگشت چنان شمشيري به كمرش نواخت ،ايصحنه

يا شمشير زد به قله قاف كه يكي رفت به . كه مانند خيار تر به دو نيم شد

.مشرق و ديگري به مغرب

ها البته من قصه. توانم تصويرسازي كنمدم با اين فرم كار، ميمن فكر كر

حتي در . هاي من موضوع نداردطور كه گفتم نقاشيهمان. را تصوير نكردم

ام كه گذاري كرده كد چاپ شد،برگزيده آثار صادقيكتابي كه به نام 

چون .  ضرب، تقسيم، منها، جمع و لگاريتم؛صورت رياضي استبه

اي قرار بدهم و بگويم بايد در اين جاده  آثارم را در جادهةنندخواهم بينمي

كنند ولي همه فكر مي. هايم خيلي ايراني استمن سبك نقاشي. حركت كني

درهرصورت موضوعات روز را . اي است اما نهخانهنقاشي من سبك قهوه

.كنمنقاشي مي
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 سمبل سيب،.  همه تابلوهاي من سيب داشت»چهل ائتالف«در نمايشگاه 

بعد بايد . انسان، عشق و نور است كه بيشتر، من سمبل منطقه را مدنظر داشتم

در . بردآيد و اين انسانيت را از بين ميدادم كه ميها را نشان ميتيرها و نيزه

هاي قرمز،  با رنگف انسان يا درخت يا نور،آيد به طرتابلوهايي كه تيرها مي

كنم يك من سعي مي.  انيميشن هم ساختمدادم و از آنهاآبي و سفيد نشان

.هاي روز دنيا حركت كنمنقاش ايراني باشم و با نقاشي

آيا .  سبك سوررئال در حال حاضر وجود دارددر نقاشي ايران،●

مينياتور هم به سبك سوررئال است؟

وقتي سمبلي به نام اژدها . ما اژدها نداريم. اندهايشان سوررئالخيلي�

من تصويري . كنيم اين خودش سوررئال استم و نقاشي ميآوريوجود ميبه

يعني قابيل با سنگ (از انسان دارم، وقتي كه اولين آدم با يك سنگ كشته شد 

 بعد از آن شمشير و توپ و تانك و تفنگ در نهايت همان ،)هابيل را كشت

.كشدسنگي است كه انساني را مي

 براي اين است كه ،اشتمخود و شمشير گذهايم وقتي كالهمن در نقاشي

من از اينها استفاده كردم تا نشان دهم . شما بالفاصله به ياد آلت قتاله بيفتيد

ها به اين مسئله فكر من ساعت. رحم باشدبيتواند خشن و انسان چقدر مي

ها را سوادي و جنگ و زشتيكار كنيم كه زودتر بيكردم كه ما بايد چه

.برطرف كنيم

شوم كه شما بينم متوجه اين ميتابلوهاي شما را ميمن وقتي ! استاد●

بينم كه  مي،شومتر مياما وقتي دقيق. نت را نشان بدهيدايد خشوخواسته

ايد كه پيام صلح و دوستي  كشيدههانتشما عناصري را در كنار آن خشو

درباره اين كارها توضيح بفرمائيد؟. و عشق دارد
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من تابلويي دارم كه چهار نفر . كنممي را باز »خشونت« من واژه ،ببينيد�

اين در واقع، . اندروي هم قرار دارند و همديگر را چهار شقه كردههروب

توانيم همديگر را دوست داشته باشيم نه اينكهاش اين است كه ما ميمعني

بينيد آسمان صاف و پاك  مي،اگر به گوشه تابلو نگاه كنيد. همديگر را بكشيم

يا من تابلويي .  يك سيب قرمز وجود دارد كه مفهوم عشق دارديا مثالً. است

پايين اين جنگل . دهد كه جنگل سنگ استدارم كه جنگلي را نشان مي

.اين يعني عشق هميشه جاري است. سنگ، سيبي در حال غلتيدن است

توانيم در كنار فرهنگ و كار خودمان از امكانات پيشرفته ما مي! استاد●

چرا . افتدهاي ديگر كمتر اتفاق مي كاري كه در حوزه؛يمغرب استفاده بكن

هاي خورد، ولي در نقاشيهاي ديگر كمتر به چشم مياين كار در حوزه

شود؟شما بيشتر ديده مي

كشورهايي هم . نظرش صحيح استكند كه بههر كس كاري را مي�

، امروز.كنند و موفق هم هستندهستند كه با آن عناصر و راه، خودشان كار مي

 در كشور ما خيلي به آن بها متأسفانه. رودشدن مي به سمت انتزاعيدنيا

هر دو نقاشي  كه –پسر و عروسم روزي در خانه ديدم كه . دهندمي

كنند و طور كاغذ پهن مي استخري كه آب ندارد هميندر دارند -اندخوانده

: گفتند؟كنيدي چه كار م:گفتم. ريزندها را ميزنند و رنگبا هم حرف مي

ساستان را پرورش  اول اح:گفتم. استادمان گفته با احساستان نقاشي كنيد

نظر من اول بايد احساس را پرورش داد، تا آن احساس، به راه داديد يا نه؟ به

.درستي برود

طور كه بايد و شايد به طراحي اهميت هاي ما آن در دانشگاهمتأسفانه

بينيم كه ، ميكنيم نگاه خيلي از نقاشان ديگر رااگر ما پيكاسو يا . دهندنمي

مثالً . دانستند و بلد بودندحد عالي ميآنها طراحي و نقاشي كالسيك را در
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صورت طراحي آيد آن پرتره را بهپيكاسو براي اينكه يك پرتره بسازد اول مي

ولي .كندآيد آن را با سبك خودش دفورمه ميكند بعد ميكالسيك كار مي

آيد كار انتزاعي خواهد كار كند اول ميهر دانشجويي ميمتأسفانه! وزه نهامر

ما ! طور نيستاين. دهدپاشد و مثالً كار خاص انجام ميها را ميرنگ. كندمي

اگر سهراب . مثل شعرگفتن. اول همه چيز را ياد بگيريم، بعد كار خاص بكنيم

.وزن و قافيهگويد خيلي متفاوت است با يك شعر بيشعر نو مي

در كارهاي سوررئال هميشه يك چهره است كه در همه كارها تكرار ●

چرا شما چهره خودتان را در . اكبر صادقي استشده، آن هم علي

كنيد؟هايتان تكرار مينقاشي

كنيم كه كاله سرش را تجسم ميگوييم سرباز، هميشه آدميوقتي ما مي�

اش كه توجهي به چهرهدرحالي. دارددارد و پوتين پايش، سرنيزه و تفنگ هم 

.كنيمنمي
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گرافيست

 ديپلم گرافيك از هنرستان هنرهاي زيبا، ليسانس نقاشي از :تحصيالت

.هنردانشگاه

 تا به امروز، عضو انجمن 1364اي گرافيك از سال  كار حرفه:هافعاليت

افيك در ايران، مدرس دانشگاه تهران، دانشگاه الزهرا و صنفي طراحان گر

دانشگاه آزاد، برپايي تعداد زيادي نمايشگاه در ايران، فرانسه، چين، 

.، لهستان و جمهوري چك به صورت انفرادي و گروهيكنگهنگ

 برنده سه دوره سيمرغ بلورين بهترين طراحي از جشنواره فيلم :افتخارات

يت از انجمن صنفي طراحان گرافيك، جايزه دوم فجر، جايزه ويژه خالق

 چين، ديپلم الملليبيننه ساال جايزه ويژه دوالملل شوون فرانسه،جشنواره بين

نه برنورد جمهوري ساالافتخار از دانشگاه كلرادوي آمريكا، جايزه ويژه دو

.چك
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طوربهاز هنر گرافيك و ال، يك تعريف عموميؤعنوان اولين سبه●

هنر گرافيك امروز ايران ارائه كنيد؟خاص از 

اي از هنر گرافيك شده كه وابسته به هاي بسيار زياد و سادهتعريف�

 درواقع، ،شودها نوشته مي كتابچه درآن.  استآنماهيت گرافيك و تاريخ 

مربوط است به يك موضوع يا يك كاال كه قرار است برايش تبليغي صورت 

كند كه در خدمت اين كاال ري را خلق ميكند و اثبگيرد و متخصص فكر مي

.براي دريافت پيغام باشديا براي معرفي يا فروش آن كاال يا ترغيب آدمي

و جاافتاده است و در هنر گرافيك  قديمي،اين تعريف، خيلي كالسيك

شود چنين چيزي را اطالق كرد، بخصوص با پيشرفتي كه ما امروز ديگر نمي

عريف اساساً با مشكل مواجه است، مخصوصاً كه ما اين ت.  داريمفناوريدر 

حتي .  اآلن نداريم،داشتيممرزي را كه قبالً بين گرافيك و هنرهاي تجسمي

هايي را از آن روزها، اخيراً نمايشگاه. ها در موسيقي هم نداريمگاهي وقت

بينيد كه يك آرتيست از موسيقي، از سينما و يا از هنرهاي نمايشي استفاده مي

هر صورت هنوز هم اما به. بياورد و ارائه بدهدكند تا يك اثر هنري را درمي

ما بايد بفهميم .  گرافيك ديزاين،گوينددنيا ميبه بخشي از هنرهاي تجسمي

.كنيمرا به آن اطالق مينام اين بخش، چه خاصيتي دارد كه ما اين 

 اينكه، ما خاطربه. فناوريعالوه  به يعني هنرهاي تجسميه، گرافيكوزامر

توانيم وقت مشخصي بگذاريم و بگوييم وقتي موضوعي براي كار وجود نمي

كار كردن و اين به عبارت ديگر، يعني كند بهدارد يك گرافيست شروع مي

تا كسي به شوندها معطل اين نميطمئن هستم كه امروز ديگر گرافيستمن م

ها را قبول نداشته اين تعريفها البته ممكن است خيلي. آنها سفارش بدهد

هاي زيادي هستند كه ديگر منتظر سفارش دانم كه گرافيستاشند، اما من ميب

كنند و اينها را يا مانند و خودشان با موضوعات مختلف، اثري را خلق مينمي
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مانند تا اگر اثرشان با دهند يا اينكه احياناً منتظر ميدر نمايشگاهي نمايش مي

ديگر . ارائه بدهنددر يك قالب بخصوص ي همساز بود آن را اسفارش ويژه

اين تعريف به نظر من اثري ندارد كه گرافيست منتظر بماند تا كسي به او 

خلق كرده و بيش از صدها گرافيست در دنيا خودشان آثاري . سفارش بدهد

.اندنمايشگاهي ترتيب داده

اي هنري پايههگرافيك از حالت يك هنر خاص بيرون آمده و تبديل ب●

ها عنوان هنر تصويري امروز، در تمام زمينهشود گرافيك را بهآيا مي. شده

عرضه كرد؟

آن چيزي كه به اشتباه . هنري و شكل مدرني داردگرافيك فقط جنبه�

،دانيمتبليغات را هميشه با گرافيك يكي ميما شود، اين است كه برداشت مي

ها و  در هنرستان،اگر صنعت بود. در صورتي كه، گرافيك هنر است

كه، اآلن آن را در در صورتي. شداي تدريس ميهاي فني و حرفهدانشكده

خوانيد كه اي گرافيك ميشما در مدرسه. كنندهاي هنري تدريس ميهنرستان

در واقع روابط مالي بين . شودسازي و نقاشي تدريس ميدر كنار شما مجسمه

.ط آنها شده استگرافيك و تبليغات باعث خل

وقتي از . شناسندنميآن را همه . اي است گرافيك هنر تازههرحال،به

اين از يك زاويه . تبليغات،دهدكسي بپرسيد گرافيك يعني چه؟ پاسخ مي

تبليغات بخشي از گرافيك ديزاين . درست است، ولي تمام گرافيك نيست

.است

 هنرهاي ديگر بود، بايد  ارتباط گرافيك با موردال شما كه دردرباره سؤ

شايد ما . همان تعريفي كه كردم ربط داردبگويم اين بحثي است كه درواقع به

 سن و سالمان، اين شانس را پيدا كرديم كه اين موفقيت را در خاطربه

گرافيك ببينيم كه گرافيك از حالتي كه قبالً داشته، جدا شده و براي خودش 
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موشن شما ببينيد . اند ديگر به آن وابستهكند و بسياري از هنرهايكار مي

 يا گرافيك متحرك شكل جديدي در دنيا پيدا كرده و انواع و اقسام گرافيك

مثالً فرض كنيد گرافيست . شودهاي چند بعدي از طريق آن انجام ميفعاليت

اي بكند يا تواند با طراح صحنه، كارهاي پيچيدههاي تلويزيوني مي برنامهدر

.اهاي كامپيوتري درست بكندمديمولتي

هاي يعني فيلم. سازندهايي داريم كه رسماً فيلم ميامروز گرافيست

كنند آنها موضوعات را از زاويه نگاه خودشان بررسي مي. سازندگرافيكي مي

سازند و هايي ميكنند و با حروف فيلمو با حروف، كارهاي گرافيكي مي

هايشان منتقل هاي جديدتري را به بينندهلتر يا الاقل با شكهاي پيچيدهپيام

شدت از بهاز طرفي در هنرهاي تجسمي. اين چيز بديهي است.كنندمي

شود برايش مرز تعيين كنند؛ همان چيزي كه در واقع نميگرافيك استفاده مي

جدي طوربه، ببينيد بسياري از نقاشان در چهل پنجاه سال گذشته. كرد

تأثيراند و تحتي كه در غرب انجام گرفته، نقاشي كردههاي گرافيكتأثيرتحت

 رابرت رال � اندي وارهولو مثالطوربه.اند نقاشي بكنند، توانستهفناوري

. توانيد ببينيدخص شما مي مشطوربه كساني هستند كه �شنبرگ و جسبر جونز

 افراطي، كارهاي محض طوربهما از آن طرف هم طراحان گرافيك داريم كه 

 را »پذيريسفارش«راحتي لفظي مثل شود بهكنند كه ديگر نميافيك ميگر

.برايش لحاظ كرد

زنيد، وقتي يك كتاب خيلي مدرن از طراحان درجه يك دنيا را ورق مي

توانيد بگوييد كدامشان هنر است و كدامشان هنر نيست و براساس نمي

ي مختلف انجام هااين استفاده از گرافيك به شكل. اندسفارش طراحي شده

شود و اين يعني اينكه گرافيك كالسيك هر چند در گرافيك وجود دارد مي

.ولي اصل و مالك نيست
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هستند به نوعي اي كه متخصص در كار رايانهدر جامعه امروز ما، عده●

اي بدون داشتن تحصيالت هاي رايانهاند و از جلوهطراح گرافيك شده

 اين است كه آنها از رايانه به عنوان يكدليلش. كنندگرافيك استفاده مي

عنوان يك ابزار؟كنند نه بهفرمانروا استفاده مي

قلم كار فرض كنيد موقعي كه اولين تصويرسازان در ايران با سياه�

قلم يعني اينكه آن سياه. هايي داشتها و حسنكردند اين قلم، محدوديتمي

. اه بود و مثالً خاكستري نبودكردند فقط به رنگ سيكه با آن كار ميقلمي

اما وقتي . قلم، كارهاي زيادي هم شدهدر گذشته در ايران، با اين سياه

و يا . ها توانستند كارهاي بيشتري انجام بدهندگرافيستراپيدوگراف آمد 

 هيچ كدامشان قبل از كامپيوتر، خاصيتي در گرافيك �...استفاده از عكس و 

كسي اگر بلد بود با . چيزي در گرافيك تغيير كند يعني باعث نشدند ،نداشتند

. كرداگر كسي بلد نبود، نمي. كردهمه اينها كار كند و كار گرافيك بكند، مي

كامپيوتر  گفت كه شود صرفاًخاصيتي كه كامپيوتر دارد اين است كه نمي

اي از ابزارهاي مختلف است كه براساس يك سيستم تفكر براي كار مجموعه

ادي، حواستان نباشد كه چه  عطوربهر شما اگ. ر هم چيده شدهمشخصي كنا

توانيد باالترين اثر هنري را مثالً كنيد در كامپيوتر، ظرف چند ثانيه ميكار مي

كنند متوجه اگر كساني كه از كامپيوتر استفاده مي. در زمينه عكاسي خلق كنيد

ويي در وقت شود، جاين نباشند كه كامپيوتر غير از اين است كه باعث صرفه

توانم بگويم طراحان بسياري را من به جرئت مي. كندخودش را تحميل مي

شناسم كه بعد از اينكه كامپيوتر وارد كارشان در ايران و خارج از ايران مي

.شان را عوض كردندشد، سيستم طراحي

گويند كه با كيبورد فكر امروز در گرافيك دنيا، نسل جوان، به نسلي مي

تر، توانايي اين را هاي جوانها در اين است كه بچهوجه تمايز آدم. ندكمي

طور كه  همان،واسطه استفاده بكننددارند كه بتوانند از ابزارشان مستقيم و بي
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كردند تا اين را خط به ده ساعت كار مي. كردتر از قلم استفاده مينسل قديم

. افتداين اتفاق برايشان مياي مهكحاال با فشار د. خط كنند براي استفاده

.اي استبنابراين كامپيوتر ابزار پيچيده

خيلي درحال حاضر اين مشكل وجود دارد، آن هم اين است كه درواقع 

 به سرعت ،دهنده كار گرافيك هستندها كه مشتري و سفارشاز آدم

كنند به بنابراين رجوع مي. خواهند برسندخواهند به آن چيزي كه ميمي

اصالً چيز زيادي درباره مسائل . ير نيستندگايي كه خيلي سختهآدم

هايي هستند كه كنند، آدمطور كار ميهايي كه اينآدم.دانندزيباشناسي نمي

. سراغ متخصصان بروند وقت و هزينه زياد، حاضر نيستند بهخاطربهمعموالً 

كار خيلي توانيم بكنيم اين است كه تمام طراحان گرافيك كاري كه ما مي

جدي را شروع كنند تا به تمام مردم نشان بدهند كه گرافيك فرهنگي و هنري 

 ممكن است گرافيك تجاري - خارج از موضوعشالبته-و گرافيك درست 

خود و اين اختالف خودبه. هم باشد و به تمام مردم اين را نشان بدهند

. ها را بايد گرفتيستم جلوي آنبنابراين، من معتقد ن. شودروشني معلوم ميبه

واقع ما آثار تبليغاتي بسيار درخشاني داريم كه با موضوعات تجاري مثالً در

لحاظ كار گرافيك و استاتيك به. اندبراي مارك جديد ورزش، طراحي شده

ولي زيبايي است، العادهفوقشناسي كار لحاظ مخاطب يا بهكار زيباست،

.تعدادشان خيلي كم است

كند ح گرافيك، هميشه با آن دست و پنجه نرم ميمشكلي كه يك طرا●

دهنده دوست دارد معضل اين است كه سفارش. دهنده استسفارشمسئله 

ترين يعني دوست دارد در كوتاه. سليقه مردم را، هنرمند گرافيست باال ببرد

اما گاهي ديده شده . زمان، يك نفر با ديدن يك گرافيك به پيام پي ببرد
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تر شدن آثار گرافيكي شده است و اين يك اعث خرابكه اين توقع، ب

بينيد؟شما اين مشكل را چطور مي. مشكل است

وقتي درباره تبليغات . شوداين مشكل، مستقيماً به تبليغات مربوط مي�

توانيم صحبت كنيم كه هاي آن نمي صرفاً از يكي از تخصص،زنيمرف ميح

افيك يكي از عواملي است كه در مجموعه تبليغاتي، گر. مثالً گرافيك است

هم شما در اين مجموعه، احتياج به روانشناس زبده. تواند كمك كندمي

همه اينها را . شناس هم نياز داريدشناس و به مخاطبداريد، به جامعه

.يعني نبايد هم بداند. داندگرافيست نمي

دفي همطلب دوم درباره گرافيست اين است كه بدانيم گروه تبليغاتي چه

كنيم براي يك كنسرت وقتي ما پوستري را داريم آماده مي. كندرا دنبال مي

كافي است كه طراح . كنيماي را دنبال نميموسيقي، خيلي هدف پيچيده

گرافيك بتواند اثر موسيقي را درك كند كه احتماالً براي درك آن از پيش، 

ات بسيار  اين عملي.موسيقي را شنيده يا با آهنگساز آن صحبت كرده

به  كه در نهايت نيستاي است اما به پيچيدگي عمليات تبليغاتيپيچيده

.شودكسب قدرت يا سرمايه ختم مي

ها، الزم نيست براي اينكه چيزي را بفروشيد فقط روي اين گاهي وقت

هاي دانيد كه گاهي راهمي! مسئله كار كنيد كه آي مردم بياييد و اين را بخريد

آيد كه بعضي مواقع نه انساني است و نه عالي و  پيش ميايبسيار پيچيده

. كند كه چه كار كنيددر واقع مسير به شما حكم مي. هيچ مرز مشخصي ندارد

البته خيلي معتقدند . اين محدوديتي است كه در گرافيك تجاري وجود دارد

.كه در ذرات گرافيك نهفته است ولي من چنين اعتقادي ندارم

زمان آن را امكان را دارد كه به موضوع فكر كند و هميك گرافيست اين 

اين دو تا در واقع يكسانند، ولي در واقع وقتي من به خدمت . عرضه كند

.كنمموقع، همان كار را دارم مي آن،گرفته شوم
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هنرها به نوعي به گرافيك همهچيزي كه من اعتقاد دارم اين است كه●

 اين است كه يك گرافيست به اصول  آن هم منوط به.فرهنگي، وامدارند

عنوان رضا عابديني، نه به شما به. فرهنگي و اساساً اجتماع، واقف باشد

كنيد؟عنوان گرافيست، اين مسئله را چطور ارزيابي مي

يم مربوط به  هستاي كه ما امروز با آن مواجه اساساً مسئله،ببينيد�

. كم استمتأسفانهان دانشجويان هنر، مخصوصاً گرافيك است كه معلوماتش

شود داخل يعني حتي موسيقي را هم مي. مدياستهنر گرافيك يك هنر مولتي

تواند براساس يك موسيقي آن استفاده كرد، يا در موشن گرافيك آدم مي

اين، منوط به اين است كه يك هنرمند . شروع كند و يك كار گرافيكي بسازد

.هاي هنر را بشناسدهمه مقوله

هايي كه امروزه ساخته عناوين و بسياري از روي جلد كتابو  اسامي

كدام از اين طراحان براي اينكه هيچ. راحتي قابل تعويض استشود بهمي

دهند متوجه هر چقدر برايشان توضيح مي.  هستهدانند داخل كتابشان چنمي

توانيد روي جلد يك رمان را برداريد بگذاريد راحتي ميشما به. شوندنمي

توانيد همان روي جلد را برداريد راحتي ميبه. ي جلد يك كتاب تاريخيرو

.كندهيچ تغييري نمي. بگذاريد روي جلد يك كتاب علمي

هاي مختلف، روند به محل برگزاري كنسرتهايي كه ميفرض كنيد آدم

راحان  اين است كه طخاطربه. بينند كه محتوا ندارندپوسترهاي مختلفي مي

خيلي . شناسندهاي موسيقي ايراني را نميمانلِيقي ايراني و اِپوسترها، موس

شما اگر دامنه . توانندكشند تا پوستر خوبي طراحي كنند ولي نميزحمت مي

هايي كه مانلِاِِِ، موقع فكركردن،اطالعاتتان درباره موسيقي ايراني زياد باشد

ي است كه ما توقع بنابراين، خيلي طبيع. براي فكركردن داريد بسيار زياد است

مديريت و . مديا باشدولتيمداشته باشيم طراح گرافيك مثل خود گرافيك 

.آگاهي داشته باشد
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بينيد و اين نقش را ايران چطور بازي گرافيك ايران را چطور مي●

در اين باره . گذار در زمينه گرافيكتأثيركند، به عنوان يك كشور مي

توضيحاتي بدهيد؟

رو هستيم درست مثل وضعيتي است كه ه با آن روبوضعيتي كه ما اآلن�

بار، مواجه آنها هم براي اولين. تصويرسازان دوره قاجار با آن مواجه بودند

شدند با دستگاهي به نام چاپ سنگي كه اين امكان را داشت كتابي كه آنها 

كشيدند را در مدت كوتاهي به انجام ها و روزها زحمت ميبرايش ساعت

، هميشه با امكانات خودش فناورييعني . داردهم هايي  محدوديتاما. برساند

اين محدوديت، اين است كه در چاپ نوشتاري . آوردهايي هم ميدوديتمح

تواند هر چيزي را كنار هم بنشاند، در و دستي كه اين همه ظرافت دارد و مي

اين وضعيت براي . اي نمايان شودصورت كليشهتواند بهچاپ فقط مي

.ها هم وجود داردرگران و خوشنويسنگا

چيزي . كردنددر بين نقاشان ايراني، نقاشاني داشتيم كه با خط هم كار مي

كه اهميت دارد اين است كه چطور مينياتور با آن همه پيچيدگي ساده شد، اما 

يعني اولين . طوردر خوشنويسي هم همين. هاي خودش را داردهنوز ظرافت

در . رودهاي ريز از بين مي كه در چاپ سنگي نقطهخطاطان ما متوجه شدند

را ابداع كنند كه زيبايي با خط پهن نتيجه مجبور شدند نوعي نستعليق 

نستعليق قديم را نداشت، اما خودش يك نوع نستعليق جديد است كه به 

اين وضعيت دقيقاً همان وضعيتي است كه ما . نستعليق قاجاري معروف است

 مواجهيم فناورييعني ما با نوعي .  هستيمروروبهت با آن عنوان يك گرافيسبه

.كندهر روز تغيير ميكه

از .  تطبيق دهيمفناورينكته ديگر اين است كه ما نتوانستيم خودمان را با 

هنر هاي تدريس به سبك غربي، در ايران رايج شد ما بهزماني كه روش

به مينياتور نگاه كرديم براساس اگر . پرداختيمها  از زاويه نگاه غربي،ايراني
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حاال هم، ما بايد رجوع كنيم به شرايط . ها بودهها و نظرهاي غربيديدگاه

عنوان يك ايراني، گذشته و الاقل در بخش آموزش، اين را لحاظ كنيم كه ما به

براي اينكه اساساً بتوانيم به موضوعي فكر بكنيم بايد از زاويه ديد خودمان 

كنيم كه ممكن است ير اين صورت، همان كاري را ميدر غ. نگاه كنيم

ها بكنند و از نظر شما و بنده، كاري است كه نه از نظر ما ارزش دارد و خيلي

.هانه از نظر غربي

ترين اثر نقاشي را در ايران نقاشي كنيد و ببريد به شما فرض كنيد مدرن

لي وقتي متوجه  و،هم بكنندممكن است تمجيد . از ايران نشان بدهيدخارج 

 داري؟ هالشان اين است كه تو از خودت چؤ س،ديشوند كه شما ايراني هست

كنم يك لبه ديگر هم دارد كه نبايد تصور البته اين موضوعي كه عرض مي

اند يا بايد حتماً چيزي ايراني به  غربياند يا كالًشود كه كارهاي هنري دو نوع

.آن اضافه كنيم كه ايراني بشود

كنيد بدون اينكه كاري ، وقتي شما به آثار بزرگ نگاه مي طبيعيطوربه

 متوجه ، كدام كشور است يا خالق آن اهل كجاستازداشته باشيد كه اين اثر 

لهجه اثر همان دفرماسيوني است كه در كشيدن اشيا . شويداي در اثر ميلهجه

بيرون لهجه گرافيست در واقع از باطن خودش . رودها به كار مييا رنگ

يعني اگر بخواهد اداي كس ديگري را دربياورد به سرعت و شدت . آيدمي

وقتي شما به درون خودتان رجوع كنيد از آنجايي كه متعلق . شودمعلوم مي

 ناگزير اين باطن وطن شما در آن اثر ،به فرهنگ جغرافيايي مشخصي هستيد

ناخودآگاه در اگر حقيقي باشد رجوع شما به خودتان، . كندنمود پيدا مي

هايي ها، يكي از نشانهبنابراين رفتارهاي دوگانه در آدم. شودكارتان پيدا مي

يعني مثالً .  باشداصلتواند توانيد بگوييد اثر هنري آن نمياست كه شما مي

تواند با موسيقي ايران رابطه  نميصورتهيچ به كه اصوالً فرض كنيد آدمي
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وقتي كسي اطالعي از .د اثري ايراني خلق كندبرقرار كند، امكان ندارد بتوان

هاي ايراني درست كند مانلِاِفرهنگ ايران ندارد، ممكن است بتواند اثري با 

.تواند فضاي ايراني را در آن نشان بدهدولي نمي
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 شما را به طرف خودش گونهها چ دنياي جذاب صداها و آهنگ●

د؟كشان

اي هنرمند به دنيا آمدم و پدرم با اينكه پزشك و قاضي من در خانواده�

خان دادگستري بود و كارش موسيقي نبود، ولي خودش از شاگردان درويش

تدا با اب. آيد كه از چهار سالگي با موسيقي آشنا شدممن يادم مي. بود

چون پدر و عمويم، موسيقيدان آماتور . هاي موسيقي ايراني آشنا شدمرديف

زدند، محيط منزل ما هميشه براي موسيقي آماده بود و من از بودند و تار مي

 آن هم از طريق ،ايش پيدا كردمهفت يا هشت سالگي به موسيقي كالسيك گر

.د موسيقيدان بشومكردم كه من باياز اول فكر مي. دادن به راديوگوش

 و در دانشگاه  به آمريكا رفتم براي تحصيل در رشته پيانو،بعد از ديپلم

ولي وقتي . كاليفرنيا دو سال دوره ديدم كه جزو تحصيالت آكادميك نبود

.برگشتم مدتي در راديو كار كردم

من تدريس را دوست داشتم و از همان موقع كه تحصيل را در هنرستان 

.  يعني حدود هجده سالگي،روع كردم، تدريس هم كردمموسيقي تهران ش

دنياي موسيقي دنياي . ترندگهايشان از خودم بزراآلن شاگرداني دارم كه بعضي

دارد به شرط اينكه درست در آن ميجالبي است و انسان را هميشه جوان نگه

.باشي

. اش بسيار ارزنده و غني استكنيم كه موسيقيما در كشوري زندگي مي

خاطربهاند كه آن هم،  جوانان ما از آن دور شدهمتأسفانهعد ملوديك دارد و ب

.موج موسيقي پاپ است كه جهان را فرا گرفته است

هر چيزي جايي دارد و من مخالف موسيقي پاپ نيستم، ولي معتقدم كه

اگر موسيقي پاپ جاي موسيقي ايراني را بگيرد به موسيقي ملي و فرهنگ ما 

من در دانشگاه چون هميشه با جوانان سروكار دارم استعدادهاي . دزنلطمه مي
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كنم متوجه هايي كه ميبينم و در كنكور سراسري مصاحبهخيلي خوبي مي

خصوص در تكنيك و ، شودتر ميهر سال استعدادها زيادشوم كهمي

من . شوندولي عامه مردم از موسيقي سنتي ايراني دارند دور مي. نوازندگي

دادند ست كه بيست سال پيش، جوانان به آواز ايراني گوش ميهيادم خوب 

دليلش هم اين .  اما اآلن، اين برايشان مقداري سنگين است،بردندو لذت مي

.شوداست كه اين موسيقي كمتر به جوانان معرفي مي

. درباره دوره جواني صحبت كنيد كه چطور هدفتان را انتخاب كرديد●

آيا جوانان بايد خودشان را به دست . ر مهم استاين انتخاب هدف، چقد

تقدير بسپارند يا همان اول بايد هدفشان را انتخاب بكنند؟

از تجربه خودم اگر بخواهيد، من . اش ممكن استهر دو گونهاين البته�

خيلي وسايل تحصيل من خيلي. سي بودمنشا خوشالعادهفوقدر زندگي، آدم 

خب، زماني هم بود كه جمعيت .  مشخص بودهدفم از اول. راحت فراهم شد

حتي چند فرصت فراهم شد كه . كمتر بود و من شانس خيلي زيادي داشتم

دانستم پنج جا قبول شده بودم و نمي. دانستم كدام يك را انتخاب كنمنمي

هدف ولي جايي هست كه. بنابراين، هدف داشتن خيلي مهم است. كجا بروم

دادن  در اثر تشويق و ترغيب استاد راهنما و نشانمعلوم نيست براي جواني، و

.شودراه صحيح، موفق مي

آهنگسازان سوئد در كنم و عضو آكادمياآلن من در سوئد كار مي

اين كار در . ديدم هر دانشجويي يك راهنما داردمي. دانشگاه گوتنبرگ هستم

 جمعيت زياد، مشكل است اما در هر صورت براي من خاطربهايران 

.كننده استنگران

. اندشود ولي استادها كمروز استعدادها زياد ميبينم كه روزبهمن مي

سفم كه چه أشوند و من از اين بابت مت راهنمايي نمي،طور كه بايدجوانان آن



417دكتر شاهين فرهتوگو با گفت

بنابراين . اي كه غذا ندارد بخوردروند، مثل گرسنهاستعدادهايي از بين مي

 اآلن آنچه الزم داريم اين است كه كساني اما. تواند خودش را نشان بدهدنمي

من شكي . شوند به كمك هر چه بيشتر استاد نياز دارندالتحصيل ميكه فارغ

طور در غرب اين. هنر خيلي توجه دارندندارم كه جوانان ايراني اآلن به

در غرب عرضه زياد است و تقاضا . شان استهمه چيز در دسترس. نيست

. در كشور ما جمعيت جوان زياد است. ان تشنه كارندكشورهايي مثل اير. كم

.آب كم داريماما ما تشنه زياد داريم 

شوق دانستن در شما چقدر بود كه شما را به آن طرف دنيا كشاند تا ●

؟)ايران(ادامه تحصيل بدهيد و برگرديد به كشور خودتان 

. من هيچ وقت به آن صورت زحمت نكشيدم. من عاشق كارم بودم�

شد در ن فقط استرسي بود كه موقع نوشتن داشتم و كار كه تمام ميزحمت م

اشق ع ولي ،اي بودمگويم آدم نابغهوجه نميهيچمن به. فكر كار بعدي بودم

وهشت سال را، ولي كنم و نه پنجاه من نه گذشت زمان را حس مي.كارم بودم

هارموني كردم كهمن حس مي.  مشكلي استالعادهفوقگويم موسيقي كار مي

آن موقع دنبالش رفتم و راه خودم را پيدا . را بلدم و موسيقي را دوست دارم

بار به خارج از كشور بروم، بايد خواستم براي اولينآن زماني كه مي. كردم

من امتحان زبان را قبول شدم و . گرفتمدادم و ارز دولتي ميامتحان زبان مي

من رفتم . دادندكه آنجا ارز دولتي مي براي اين،نام كردمدر دانشكده طب ثبت

بنابراين، راهم . دانشكده طب و آنجا خيلي راحت رشته خودم را عوض كردم

وقت پدرم نگفت حاال كه طب قبول شدي بايد بروي هيچ. مشخص بود

شوي ولي تو پزشك خوبي نمي!  دكتر نشو كهپدرم به من گفت. پزشك شوي

.شويموسيقيدان خوبي مي

التحصيلي يادم هست كه تز فارغ. ز اين بابت نمونه خوبي نيستمبنابراين ا
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پذيرفته شد  A)(عالينمره  سمفوني خيام بود كه با من در رشته آهنگسازي،

.نامه سال شناخته شدو در دانشگاه نيويورك پايان

توانستم بروم خارج و كار كنم، من با وجود اينكه بورسيه داشتم و مي

ست و هخواهم اينجا خدمت كنم چون وطنم  گفتم ميرفتم دانشگاه و آنجا

من بيشتر دوست . بردالبته تدريس خيلي انرژي مي. در دانشگاه استخدام شدم

. اما تدريس، تكليف شرعي و ميهني است،داشتم بنوازم و آهنگ بسازم

. جوان هستندشبكه ما، شبكه جوان است و در واقع بيشتر جمعيت ما ●

تان بفرماييد؟شما از خاطرات جواني

ليسانس دارم؟ اين داستان جالبي هيچ به فكر شما آمد كه چرا دو تا فوق�

يكي از . و در آنجا وارد دانشكده شديمرفتيم به فرانسه با برادرم من . دارد

خواست به نيويورك برود و چون در رشته ديگري دوستان پيش من آمد، مي

ا به من بده تا به نيويورك ببرم  دو سه تا از آثارت ر:پذيرش گرفته بود، گفت

.و نشان بدهم

. هرحال آنها را به دانشگاهش برد و به استادان آن دانشگاه نشان دادبه

من . خيلي خوششان آمد و به من پيشنهاد دادند كه بيا اينجا درس بخوان

. ليسانس من بودخوانم، و اتفاقاً ترم آخر فوق دارم در فرانسه درس مي:گفتم

نزديك تابستان بود و قرار بود .يب ندارد اينجا هم بيايي خوب است ع:گفتند

در اي در صندوق پستي خودم ديدم كه نامه. من تعطيالت تابستان بيايم تهران

 خيلي خوشبختيم به اطالع شما برسانيم كه شما در رشته :نوشته بودآن 

م پاييز اينجا د بايد از تريخواهيد بيايايد و اگر ميليسانس پذيرفته شدهفوق

.باشيد

به دليل اينكه تحصيالت در فرانسه «: من در جواب تشكر كردم و گفتم

توانم  نميمتأسفانهمجاني است و در آنجا پولي، من به دليل ضعف مالي 
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. اي از دانشگاه نيويورك آمدبعد از دو هفته دوباره نامه. »خيلي ممنونم. بيايم

يم به اطالع شما برسانيم كه چون شما  خوشبخت: ديدم نوشته بود،نگاه كردم

در نامه خود، ضعف مالي را دليل نيامدنتان به دانشگاه نيويورك اعالم 

.كنيم بياييداگر حاضريد خواهش مي. ايد، ما شهريه شما را بخشيديمكرده

. خواستم از برادرم در فرانسه جدا شوممن قدري ناراحت شدم، چون نمي

براي همين نامه نوشتم كه . يم گرفتم كه نرومعاقبت تصم. مدتي فكر كردم

 تمكن مالي براي خرج زندگي در نيويورك را ندارم و اينجا در متأسفانهمن 

.گذرانم و ممنونماي را ميفرانسه دارم زندگي دانشجويي ساده

ليسانس من در نزديك امتحانات پايان ترم فوق. اين نامه را پست كردم

يواش به تهران بيايم كه ديدم نامه ديگري از واشخواستم يمي. فرانسه بودم

دانشگاه نيويورك آمده كه، خيلي خوشبختيم به اطالع شما برسانيم چون شما 

اسيستن  دانشگاه نيويورك تصميم گرفته به شما ،ايداز نظر مالي در مضيقه

 بدهد با استاد سانچياني يوناني، و استاد آهنگسازي شما ازوالدرمن شيپ

اي صدوبيست دالر هم به شما براي گذران آمريكايي است و هفتهآهنگساز 

هم زندگي شود و در ضمن، داخل خود دانشگاهامور زندگي پرداخت مي

كنيد و غذا و خواب و خوراك شما هم مجاني خواهد بود و جمعاً با مي

از آمدن به تهران .شود دالر به شما پرداخت مي480بورسيه، ماهي حدود 

ليسانس خودم را ارائه دادم و م و ترم تابستاني گرفتم و تز فوقمنصرف شد

ليسانس در رشته، ترم پاييز رفتم به دانشگاه نيويورك و در مقطع فوق

كنم در زمان دانشجويي بيشتر پول فكر مي. نام كردمآهنگسازي ثبت

.آوردم تا اآلندرمي

كردند؟كنيد چرا آنها اصرار مياستاد فكر مي●

 كه استادان با من دوست شدند و گفتند،ز اينكه رفتم آنجامن بعد ا�

آنها همچنين گفتند كه دوست دارند يك دانشجوي . ماستعداد عجيبي دار
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ستاده بودم رنگ ايراني اين كارهايي كه براي آنها فر. شرقي داشته باشند

موقع در رشته آهنگسازي دانشجوي ايراني وجود نداشت و اينها داشت و آن

ئتجر ببينند موسيقي ايراني چطور است و من به وستند تست كنندخوامي

. گرفتمرفتم خيلي چيزها را ياد نميتوانم بگويم كه اگر به نيويورك نميمي

مثالً . التحصيل در اروپا، شما بايد تحقيق كنيدخب به عنوان دانشجوي فارغ

ولي در . كنيدتان اضافه قيق كنيد و به علم بايد تح،در مقطع دكتري هستيد

.ها را مرور كردم كالس هارموني و بقيه كالسبارهنيويورك مثل مدارس، دو

آيا ما بايد موسيقي كالسيك به مفهوم ايراني داشته باشيم يا نه؟ آيا ●

موسيقي كالسيك فقط همان موسيقي است كه آهنگسازان بزرگ دنيا 

اند يا خير؟ساخته

 ابتدا آثار آهنگسازان بزرگي موسيقي كالسيك. ال بسيار جالبي استؤس�

شود ولي هر دياري براي  چايكوفسكي را شامل مي ومثل باخ، بتهوون

الي كه فرموديد مثبت ؤخودش موسيقيدان دارد و ما هم داريم و جواب س

ولي اين نوع آهنگسازي در ايران جوان است و شايد شصت . شوداست و مي

در مقابل از قرن . ساز داريمما پنج شش نسل آهنگ. سال سابقه داشته باشد

نهم كه چند صدايي در اروپا پديد آمد و اآلن حدود هزاروصد سال قدمت 

دارد، دوران قبل از رنسانس و رنسانس و بعد از آن باروك و بعد از آن 

هاي مدرن قرن بيستم و اآلن هم كه در كالسيك و رمانتيك، بعد هم سبك

.ابقه زيادي استبنابراين س. ويكم هستيمشروع قرن بيست

اين نوع آهنگسازي در كشور ما بسيار جوان است ولي خوشبختانه 

هم نيست آهنگسازان خوبي هم داريم كه كارهايشان شبيه. موردتوجه است

هستيم و از طرفي وجود موسيقي دستگاهي و رديف چون ما در شروع راه

 قرن، رنگ اگر تئوري هارموني با گذشت چندين. در ايران بسيار مهم است
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 براي ما پشتوانه ملوديك، اي شد براي آهنگسازان دنيا،گرفت و اين پشتوانه

.بسيار غني است و آن موسيقي ماست

اصوالً . از طرفي موسيقي نواحي و فولكلوريك بسيار غني وجود دارد

اي دارد، در حالي كه غرب از جهت ملودي العادهفوقشرق فولكلور 

توجهش را به فرم و انديشه دروني موسيقي تر است و بيشترين ضعيف

.متمركز كرده است

اند و ان، روماني و روسيه بسيار ملوديكفولكلور اروپاي شرقي، مجارست

اي براي ساختن تواند پشتوانهموسيقي رديفي مي.  استالعادهفوقايران هم 

ش من ام، الاقل آثار ده سال پياز آثاري كه من ساختهنيمي. آثار بزرگ باشد

بايد . تا به حال، از موسيقي رديفي، فولكلور و موسيقي محلي الهام گرفته

كه معروف به جز مقدار كمي. بگويم موسيقي نواحي ما بسيار غني است

هاي واسونك« يا »دست به دستمالم نزن« يا »دختر بويراحمد«است مثل 

.اند ولي آنها هم بسيار غني هستند بقيه ناشناخته»شيرازي

هاي بعد آثار محلي ايران، توانيم اميدوار باشيم كه در سالا ميآي●

جهاني شوند؟

.گيردها صورت ميرفته آن پشتيبانياآلن رفته�

كنند؟يعني آهنگسازان خارجي هم قطعات ايراني را اجرا مي●

ها، آثار آهنگسازان ايراني را خيلي وقت. خيلي از فاكتورها سياسي است�

المللي كه ارزش بين درحالي،انداند اجرا نكرده خوب نبودهبه دليل اينكه با ما

از طرف ديگر ما هم داريم كاري . اي بودبازدارندهاين بعد در حقيقت . دارد

هايي از كارهاي آهنگسازان ايران را مجموعه. شودهايي ميحمايت. كنيممي

هنري ههايي مثل صدا و سيما، وزارت ارشاد، دانشگاه تهران و حوزسازمان

همين نوارهايي را كه اآلن از من موجود است من بردم و در . كنندپخش مي
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هاي سوئد گذاشتم تا ببينم آيا مردم آن كشور از اين آثار شهرها و دانشگاه

ديدم آنها را به  مي،كردمرفتم و كنترل ميهر دفعه كه مي. كننداستقبال مي

.سيقي ما عالقه دارندمعلوم بود كه آنها به مو. اندبردهامانت 

عنوان موسيقي ملي در كشورمان درواقع آن چيزي كه به! استاد فرهت●

معروف است همان موسيقي كالسيك ايراني است؟

هاي ايراني هم ندارند، خيلي از اوقات آثار آهنگسازان ايراني، حتي مايه�

اآلن مد شده كه آهنگسازان در. اندولي آهنگسازان ايراني آن را نوشته

.كنندهاي ايراني استفاده ميهايشان از مايهموسيقي

شود؟يعني موسيقي ملي به موسيقي سنتي اطالق نمي●

 ايراني محسوب ، چون اين اثر ايراني است،اگر يك ايراني اثري بسازد�

من عقيده دارم يك اثر از . طور نيستولي نغمات فولكلور اين. شودمي

بايد اين اثر را . شته باشدايراني داآهنگساز ايراني بايد رنگ و شناخت 

.ها البته نه از سازها بلكه از ملوديشناخت؛

البته سي سال پيش . بينممن اآلن در آثار آهنگسازان ايراني اين را مي

اي بود كه مدرنيته به اوج خودش رسيده يعني موسيقي در دوره. طور نبوداين

رفتند و دانشجوياني كه ميبود و موسيقي تجربي خيلي در ايران رايج بود 

درها را سري از ملودي مثالً موسيقي الكترونيك، يك،كردندآنجا تحصيل مي

شده، هر كنم آهنگسازان شناختهولي اآلن من فكر مي. اين موسيقي، قاب زدند

شان به نوعي از ريتم و ملودي ايراني اند و همهكدام راه خودشان را پيدا كرده

.مندندبهره

ولي . ها گفتند كه موسيقي ايراني، موسيقي محدودي استن سالدر اي●

كنم موسيقي رديفي و محلي ما، هاي شما، تصور ميبا توجه به صحبت

.تر كار كنيمدهد كه بيشتر و گستردهاين امكان را به ما مي
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گوييم، موسيقي رديفي ايران يعني موسيقي كه ما به آن رديف مي�

اما موسيقي رديفي . تواند منبع الهام باشد كه مياي بسيار قوي استدستمايه

ها و گام. هاي مشخص داردها و دستگاه چون ملودي،ايران محدود نيست

،اين. كندسرايي ميهاي مشخص دارد كه نوازنده بر روي اينها بداههدانگ

از بعد ديگر اگر بخواهيم بگوييم محدوديت . بردمحدوديت را از بين مي

موسيقي ما طبيعتاً . ايد از بعد ديناميك وجود داشته باشدش. وجود دارد

گوييد چندصدايي ولي آن موسيقي كه شما مي. صدايي استموسيقي تك

طبيعتاً از محدوديت ديناميك آن قطعه كم . است يعني رنگ اركسترال دارد

اين مسئله را هم، . همگان از آن استفاده كنندكند كهكند و آن را طوري ميمي

.كندپوزيسيون آهنگسازي حل ميكم

يد؟مندعالقهچقدر شما به موسيقي ملي و سنتي ●

البته خودم را . چون با اين موسيقي شروع كردم و آشنا شدم! بسيار زياد�

دانم در مقابل استاداني مثل كياني و عليزاده كه دان نميهيچ عنوان رديفبه

هاي ايراني را  گوشهشناسم، الاقلها را ميولي گوشه. دان هستندرديف

وقتي موسيقي بتهوون را گوش . كنمبه موسيقي ايراني گوش مي. شناسممي

همايون و شور و كنم اين بهترين موسيقي دنياست و وقتي بهكنم فكر ميمي

. بهترين موسيقي دنياست هماينكه كنم كنم فكر ميدشتي گوش مي

غربي زيباتر را مشخص توانيد بين موسيقي ايراني و يعني درواقع نمي●

كنيد؟

!نه! نه�

كنيد موسيقي كالسيك ما بايد چطور باشد؟فكر مي! استاد●

اآلن استعدادهايي هست و بايد سازماني باشد تا جوانان را ترغيب بكند �

اآلن من دوستاني دارم كه استعداد . ها بتوانند آثارشان را اجرا كنندو جوان
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چون نه . توانندان پخش شود، ولي نميخواهد آثارشخوبي دارند و دلشان مي

شما ببينيد هر . فقط در ايران بلكه در همه جا عرضه زياد و تقاضا كم است

التحصيل هاي مختلف دنيا فارغترم چقدر آهنگساز و نوازنده از دانشگاه

كه كساني مثل درحالي. توانند همه آثارشان را بفروشنداينها كه نمي. شوندمي

شود مثل ديوان حافظ دوباره شان اجرا ميسمفونيبرامس تاباخ، بتهوون و 

اما در ايران اين مطلب نو است و من آينده خوبي براي . رودفروش مي

در ايران . اندكه در غرب، مردم از موسيقي اشباع شدهحاليبينم، درموسيقي مي

گذاريد، كنسرتشما شب شعر مي. هنراند، تشنهمردم تشنه موسيقي

ولي آنجا . آيندگذاريد، مردم مينمايشگاه نقاشي مي. آينداريد، مردم ميگذمي

.هاي كالسيكروند كنسرتها ميآنجا فقط پيرمردها و پيرزن. طور نيستاين

 از در كشور ما اآلن زمينه. جوانان ايراني به عمق موسيقي توجه دارند

.تر استجهت استعداد و استقبال فراهم

خواهد؟ انواع موسيقي، ژن خاص مي بهعشق و عالقه داشتن●

بارها سعي كردم كـاري كـنم       . دان و موسيقيدان ايراني بود    پدر من رديف  �

 مـن آنقـدر كـه از        :گفتميايشان شود، اما    مندعالقهكه به موسيقي كالسيك     

بـرم از موسـيقي موتـسارت لـذت         مـي گاه و دشتي و شور لـذت        همايون، سه 

. ژن خاصي بايد باشد، هر نوع موسيقياين يعني براي شنيدن. برممين

البته تعبير . البته بايد وسيله فراهم شود كه جوانان بفهمند چه ژني دارند

گويم محال است كسي سمفوني پاتتيك ميمن . شما را تا به حال نشنيده بودم

گذار است كه آدم تأثيرچنان ناين سمفوني آ. را گوش كند و اشك نريزد

. تراژدي عجيبي است.تواند گريه نكندمين

ايد نشان از تعلق شما به اين هاي ايراني كه برروي آثارتان گذاشتهنام●

درست است؟. آب و خاك دارد
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. تر استزبان هارموني من سخت.  مقداري سخت استآثار اوليه من،�

طوربه تا كردم ايران و به عشق ايران كار ميخاطربهاما . چون در ايران نبودم

.سيقي استفاده كنمصحيح از مو

من وقتي در سوئد بودم تصانيف ايراني را تنظيم كردم و به نت درآوردم 

ها، شايد برايتان جالب باشد كه بدانيد چقدر غربي. و با پيانو اجرا كردم

.فهمند و برايشان جالب استهاي ايراني را ميملودي

رف، شيدا، مثل آثار عاو تصانيف قديميهاكنم بعضي از تممن فكر مي

توانند در يك اثر هاي جالبي دارند كه ميخان محجوبي، نتيا آثار مرتضي

هاي جهاني من كارهايي كردم كه در فرم. بزرگ سمفونيك گسترش پيدا كنند

سري كار يك. مثل سمفوني، كنسرتو، راپسودي و سوئيت از آنها استفاده كردم

 سمفوني ايراني، سوئيت راني، كنسرتو اي:هايكردم به نوشتن، به نامشروع

بعضي اوقات از رديف و فولكلور .هاي ايراني بهره گرفتمايراني و از اين اسم

هاي ما شخصيت. توان كار كرددر موسيقي مذهبي ما هم مي. بهره گرفتم

حاال بايد شروع كنند . اندمذهبي زيادي داريم كه درباره آنها موسيقي نساخته

هشت را براي امام من سمفوني شماره. ين موضوعاتكاركردن درباره ابه

 آن جار خاطربه، كه ساختم و يا سمفوني نهم را درباره خليج فارس) ع(رضا

 اسم، بلكه خاطربهبنابراين، اين آثار ايراني است نه فقط . و جنجال كردند

بخصوص در سمفوني .  اينكه درباره محتواي آنها فكر شده استخاطربه

 من فكر كردم وظيفه خيلي ،بود) ع( چون درباره امام رضا،هشتشماره

سعي كردم موسيقي حالت متافيزيكي داشته باشد و . بزرگي بر دوش دارم

.ها كشيده، نمايان باشدهايي كه او در راه انسانرنج

خاطربههر هنرمندي تكليفي دارد و آن تكليف بايد با شوق انجام شود نه 

.سفارش يا هدف مادي
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موسيقي راديو بايد چگونه . ايدشما با رسانه راديو هم كار كرده! تاداس●

هاي راديويي افراط در پخش بعضي  با توجه به گستره شبكه،باشد

ها؟ها و تفريط در پخش بعضي ديگر از موسيقيموسيقي

. ها را گرفته استها، جاي ديگر موسيقي خيلي از انواع موسيقيمتأسفانه�

در . كنمها انتقادهايي ميمن بعضي وقت. يقي استراديو محل پخش موس

راديو بايد اوالً موسيقي معرفي شود و سپس درباره موسيقي و موسيقيدانان 

دارد اين كار را تا حدودي انجام شبكه فرهنگ البته . هم صحبت شود

كننده اين است كه درباره موسيقي اصيل ايران كم صحبت نكته نگران. دهدمي

آن . شود بيش از حد پخش ميمتأسفانهوض، موسيقي پاپ در ع. شودمي

 بايد ،خواهيد فكر كنيد نبايد موسيقي پاپ به گوشتان برسدموقع كه شما مي

تواند دانشگاه خوبي كنم كه راديو ميمن فكر مي. موسيقي اصيل پخش شود

.باشد

 يا »لبكني«هايي هست براي موسيقي محلي مثل در راديو جوان برنامه●

ا اين ولي آي. امه موسيقي شب براي موسيقي كالسيك كه جالب استبرن

چند برنامه كافي است؟

همين كه ما داريم راجع به موسيقي . ستههميشه براي بهترشدن وقت �

اين راهي . كرديمده سال پيش صحبت نمي. كنيم پيشرفت استصحبت مي

ه پيش گرفته، راه خوبي است و من خودم خوشحالم ك شبكه جوانكه

.رسانمكنم و به گوش مردم مي دارم موسيقي كالسيك اجرا ميباريكاي هفته
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يد عكاسي هنر است يا يال، بفرماؤعنوان اولين سبهالديني، آقاي فخر●

صنعت؟

پرتره، كليد عكاسي را اگر بخواهيم خوب تفسير كنيم بايد بگوييم �

 عكاسي تأثيرسينما تحت. يعني عكاسي با پرتره شروع شده. عكاسي است

همين به.  همان پرتره استتأثيرها تحتبوده و نورپردازي خوب در فيلم

له حرف و ئها بر سر اين مسالبته بعضي. ر استدليل، به عقيدة من عكاسي هن

پرتره بايد بگويم دربارة . هنر است% 70گويم جدال دارند ولي من مي

يك عده . اري در استوديو نيستپردازي در پرتره به معناي عكسبردشخصيت

آيد يك من يادم مي. گرفتند كه اينها يك نوع تجارت بود مي6×4هاي عكس

 عكس هاي تصنعيو با حالترفتند مي عكاسخانه و بهپوشيدند عده لباس مي

.پردازي در فرد استشخصيتبراي همين اين سبك كارها نوعي . گرفتندمي

 خوب به نورپردازي و چاپ و ظهور هآمدن يك پرتروجودبراي به

 يك پرتره خوب ،دنگيروقتي اينها در كنار هم قرار مي. مناسب نياز است

خواهند مثالً بعضي مي. تواند خيلي چيزها را نشان بدهدآيد و ميعمل ميبه

در اين موقع اگر بخواهيم . ي داشتهبدانند آقاي هشترودي چه قيافه و چه تيپ

در واقع عكاسان، . بايد از روتوش استفاده كنيمن واقعي او را نشان بدهيم هقياف

برند و هاي صورت را كه نوعي زيبايي است، از بين ميبا روتوش، بافت

همين دليل است كه من در كتابم، شايد به. كنندشخصيت ديگري خلق مي

.امنورپردازي و اينها نشان دادهشخصيت اصلي فرد را با 

هاي شما، براي نمونه در روي كارتي كه براي ما با ديدن عكس●

تان منتشرشده، ايمان آورديم كه عكاسي هنر است و شايد در هنمايشگا

چون ما .  اين هنر چندان روشن نباشدهذهن شما دوستان جوان گستر

كه سابقه و كنيم درحاليها فكر ميبيشتر به جنبه كاربردي عكس
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خواهم حاال مي.  داشته باشدتأثيرتواند در يك عكس روانشناسي فرد مي

ايراني و  اعم از گردد و بزرگان اين هنربدانم سابقه پرتره به كجا برمي

خارجي چه كساني هستند؟

روسيه به ايران انتقال هنر عكاسي مدتي پس از پيدايش، از فرانسه و �

 ولي ،صوصاً از روسيه به ايران آمدنداي عكاس خارجي مخعده. يافت

آن موقع زياد روتوش . هاي مختلفي داشتموقع هم، عكاسي و پرتره سبكآن

طور كهها را آنولي امروزه قيافه. كردندتر ميها را قشنگ قيافه،كردندمي

گاهي در . هنوز، هنر پرتره خوب شناخته نشدهالبته. دهندميهست نشان

اند، ولي ها را خوب نشان دادههاي خوب داريم كه چهرهزيها نورپردافيلم

. اندها و قواعد را رعايت نكردهها كادربنديعكاس

عرض كردم براي تشريفات و ايام . اجازه بدهيد از دوران گذشته بگويم

پوشيدند و در كنار گلدان يا عيد و تعطيل، لباس خوب و فاخر مي

ها روزه براي اينكه بتوانند شخصيت آدمولي ام. گرفتندجمعي عكس ميدسته

 من نور اصلي هبه عقيد.  بايد از سبك خاصي تبعيت كنند،را نشان بدهند

يعني يك فيلمبردار خوب . كند فرق نمي؛گيردفيلمبرداري هم از اين ريشه مي

 قشنگ جلوه ،هستها را با آنچهبايد با نور پرتره آشنا باشد و بتواند صورت

.بدهد

گويا خيلي زود وارد كشور ما شده است؟عكاسي ●

در خارج هم . چون بعد از هفت هشت سال به ايران آمده. بله صددرصد�

در حدود شصت هفتاد سال بيشتر نيست كه بدون روتوش و تكنيك خاص 

سازي قبالً هم در اروپا و آمريكا و روسيه با روتوش و صورت. كنندكار مي

.زنند اصلي دست نميولي اآلن به قيافة. كردندكار مي

 مثالً در جايي كه .توانيم استفاده كنيمالبته از روتوش در بعضي جاها مي
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جوش يا خط يا چيز زائدي در صورت وجود دارد و ربطي به ميميك 

درواقع خود صورت، . گيري آن را بگيريمتوانيم با لكه مي،صورت ندارد

.رودهايي دارد كه با روتوش از بين ميزيبايي

رتره چه تعريفي دارد؟پ●

.گويند در خارج پرتره مي.پردازيچهره�

مندعالقهاستاد، كي از آذربايجان به تهران آمديد و چگونه به عكاسي ●

شديد؟

وهشت سال پيش به تهران  در حدود پنجاه.پدرم شاعر و عكاس بود�

اد پدرم عكاس بود و ما از او چيزهايي ي.  ما ارثي بودههنر در خانواد. آمديم

بگويم عكاسي توانم البته نمي. ولي من نقاشي را خيلي دوست داشتم. گرفتيم

 نقاشي مقام خاص خودش را دارد و عكاسي هم . نهباالتر از نقاشي است،

تر است و به آن تمايل البته من فكر كردم عكاسي براي من راحت. طورهمين

 چند نفر ةرترمن حس كنجكاوي زيادي داشتم و چون عكاسي و پ. پيدا كردم

امروزه صد رشته از . از عكاسان را ديده بودم به عكاسي گرايش پيدا كردم

كنم با من پرتره را انتخاب كردم چون احساس مي. عكاسي منشعب شده

.خصوصيات من همخواني دارد

 چند ساله بوديد؟،استاد●

اآلن وقتي . اآلن هفتادوسه چهار سال دارم. از چهارده سالگي. جوان بودم�

گويم كه من از شما خيلي چيزها ياد ها ميدهم به بچهدر دانشگاه درس مي

حال عجيبي وهاي امروزي شوراآلن من تجربه دارم ولي جوان. گيرممي

همين خاطر هم  به،دهندها به من انتقال ميولي خيلي چيزها را جوان. دارند

.گويم كه بايد ياد بگيرممي

. اش كار خودم بودههمه. اموديو عكس نگرفتهتا به حال من بيرون از است
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.دهمهم آن را ادامه ميمن اين كار را دوست دارم و تا آخرين لحظه

تان بگوييد؟درباره خط سير زندگي●

هاي مريكا و اروپا، دورهآچندين سال در . من اين روش را انتخاب كردم�

 با شالكوكس يك روز. بعد با عكاسان بزرگ آشنا شدم. عكاسي را گذراندم

عكاس آلماني كار كردم و دوربيني هم كه اآلن دارم يادگار اين عكاس بزرگ 

.كنملنزهاي مختلف دارم كه با آنها كار مي.  مال پنجاه سال پيش؛است

 براي همين حدود .كنم تكنيك عكاسي را باال ببرممن بيشتر سعي مي

.كنمچهل سال است كه روي تكنيك كار مي

،كسي كه تئوري نت را بداند. بيه تئوري موسيقي استتئوري عكاسي ش

عمل هميشه . موقع شيوه استفاده از آن نت و اجرا براي او مسئله استآن

خوانده ولي عمليات انجام مثالً يك جراح كه درس. باالتر از تئوري است

كار در . صورت عملي كار كند بايد حتماً به؛تواند استاد باشد نمي،نداده

.تئوري و آكادميك است% 30عملي و % 70عكاسي 

طور از از استاداني كه پيش آنها شاگردي كرديد و همين●

هايتان بگوييد؟يهمكالس

200 تـا  150حـدود  . دهـم من حدود چهارده سال اسـت كـه درس مـي          �

اند و بعضي هم به ايـن رشـته عالقـه    بعضي خوب بوده  . امشاگرد تربيت كرده  

ها هيجان داشتند ولـي    ام، چون قبالً بچه   يوس شده مأالبته اآلن كمي  . اندنداشته

بـودن وسـايل ايـن      ه زياد و گـران    شايد دليلش هزين  . اندسست شده اآلن كمي 

.رشته است

شما كارتان ديجيتال است يا آنالوگ؟●

وقت به ديجيتال رغبتي نـشان      ام و هيچ  من هميشه به آنالوگ عالقه داشته     �

.امنداده
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اند؟ي بودهاستادان شما چه كسان●

. شار كوفسكي وميلتون من از آمريكا، اسميت�

با كدام يك از عكاسان دوست بوديد؟●

. يوسف كارش و هانسل آدامز،هايي كه از نزديكي آشنايي داشتمعكاس�

 اين دو عكاس بگوييد؟هدربار●

اي هم نديد و حدود دوره.  سالگي به كانادا رفت16يوسف كارش از �

او ارمني است و اصليتش .  او ذاتاً عكاس است. كرداش كارسه ماه پيش عمه

كند و شهرت جهاني هم از ماردين ارمنستان است و اآلن در تركيه زندگي مي

.دارد

. كندبعد به عكاسي گرايش پيدا مي. هانسل آدامز قبالً پيانيست بود

رايي گواقع او پرچمدار طبيعتدر. سان بودرايي او قبالً موردتوجه عكاطبيعت

.ر دنيا بودد

 برادرها و خواهر و آقاي فرهاد هتان بگوييد؟ درباره خانوادهدربار●

فخرالديني هم بگوييد؟ آيا شما به موسيقي عالقه داريد؟

فرهاد از بچگي بـه موسـيقي       . كنمصورت تفنني كار مي   موسيقي را هم به   �

آلن ا! نه: گفتممي. فخور، سه گاهت تمام نشده    : گفتعالقه داشت و به من مي     

.كنمسي سال است كه كار مي

تر، فرخ است كه از من كوچك.  فرهاد موسيقيدان است،ما چهار برادريم

فاروق برادر ديگرم، مربي واليبال است و با عكاسي هم آشنا . كندعكاسي مي

سه خواهر دارم يكي در . كرداست و زماني هم با تيم ملي واليبال كار مي

 خودم يك پسر و يك .درم دو سال قبل فوت كردهما. آلمان و دو تا در ايران

.دختر دارم كه در خارج هستند
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ها در كار شما چگونه است؟روشن و برجستگيرنگ، سايه●

هاي بسته كار ها با ديافراگمبعضي. اين رشته، بسيار تخصصي است�

اگر ما با تكنيك نورپردازي . دهدميها را كمتر نشانعكسكنند كه بعد مي

وقتي ما . ها كامالً مشخص خواهد شدبرجستگي اين ،بدهيمنخوب نشا

ميزان در همه جاي عكس يكسان . بنديم بعد عكس كم استديافراگم را مي

. شود بعد عكس را درآورداين است كه با نورپردازي مي. است ولي بعد ندارد

 ديد با ديافراگم بسته با نورهاي هايي كه در نمايشگاه خواهيددر عكس

شود يعني عكس تخت نمي. شده، بعد ايجاد شدهي كه به صورت اضافهخاص

.كندو بعد دارد و عمق پيدا مي

كنيد؟استاد، شما ظاهراً سياه و سفيد كار مي●

وقتي يك نفر بـه عكـس سـياه و سـفيد     . كننده استسياه و سفيد سرگرم �

. هـا و موهـايش چـه رنگـي اسـت          چـشم . كندكند هزار جور فكر مي    نگاه مي 

نظر من سـياه و سـفيد در تـاريخ عكاسـي      وست و صورتش چطور است؟ به     پ

. داريـم تـوانيم نگـه   به دليل اينكـه، عكـس رنگـي را نمـي          . بوده و خواهد بود   

 سـال پـيش   140هـاي سـياه و سـفيدي كـه عـرض كـردم در حـدود        عكـس 

ولـي  . كنـد اآلن گرفتـه شـده      كنـد فكـر مـي     شده و وقتي آدم نگـاه مـي       گرفته

. شـوند دهنـد و دفورمـه مـي    ماهيتـشان را از دسـت مـي   هـاي رنگـي،  عكـس 

اآلن هـم در    . هـاي ديجيتـال مـشكل زيـادي وجـود دارد          مخصوصاً با دوربين  

. كنندمجالت، به سياه و سفيد گرايش پيدا مي

دهند و آلود فرد را نشانچون در پرتره قرار است شخصيت ابهام●

از سياه و سفيد استفاده همين خاطر  به،مقداري مخاطب را به فكر بيندازند

خواهند مياز آنجا كه دادن طبيعت كه براي نشاندرحالي. كنندمي
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كنند هاي رنگي استفاده مي از عكس،هاي زيبايي آن را نشان دهندرنگ

درست است؟

خواهيم ميكه  مثالً موقعي ، رنگي ما هيچگونه مشكلي نداريم عكسدر�

هم باشند آدم احساس بدي به آنها ها پرمايهخزان را نشان دهيم اگر رنگ

رنگي عكس در . سياه و سفيد اين مسئله مشكل استعكس ولي در . ندارد

هايشان بينيم يا برگ درختان، رنگاي ميمثالً آسمان را خيلي فيروزه

. تر هم هستند و خوب هم هستشوند كه البته قشنگداده ميتر نشانپرقدرت

رنگي، كامالً عكس براي همين، بايد در . زندولي در عكس رنگي تو ذوق مي

ها البته بعد از مدتي رنگ. داده شودآناليز باشد تا حالت پوست خوب نشان

يد خوب من گفتم عكس سياه و سف. رودپرد و از بين ميدر عكس رنگي مي

.تر استاست دليلش اين است كه شيك

كنيد ي پرتره است كه شما سعي مهاستاد، چه نقاطي در صورت سوژ●

چون . آن را برجسته كنيد و با آن شخصيت طرف را برجسته نشان بدهيد

ايد و فرهنگي، سعي كردههاي مختلف علميهايتان از چهرهشما در عكس

تا رازآميزبودن و متفكربودنشان را نشان دهيد؟

.  كامالً خصوصي و دوستانه برقرار كنمهكنم با اينها رابطمن سعي مي�

باشد و احساس نظر من اين است كه آدم با مدلش صميميبهترين روش به

شود بودن در پرتره شامل خيلي چيزهاست و باعث ميراحت. غريبي نكند

عكس، كامالً طبيعي نشان داده شود و عكاس بتواند با آن نورپردازي راحتي 

كنم ميهمين خاطر، من سعيبه. انجام بدهد تا عكس خودش را نشان دهد

ها رابطه برقرار كي بيشتر آشنا شوم و با حركات صورت و ميمهايمبا مدل

گاهي . كنمافتد كه من دو سه ساعت به آن نگاه ميگاهي اتفاق مي. كنم

گويم صالح نيست امروز از شما  طرف خسته است، ميهبينم كه قيافمي



       به همين سادگي436

 چون احتمال دارد امروز خوب نخوابيده باشيد يا چيزي باشد ،عكس بگيرم

. بگذاردتأثيرافة شما كه در قي

. را بگوييدهاترينايد؟ برجستههايي عكس گرفتهاز چه شخصيت●

فسور هشترودي، عبادي، سايه، و پر،از بهزاد، شهريار، آرام خاچاطوريان�

الدولة حجازي از مطيع.  خيلي زياد است ...مجتبي مينوي، باستاني پاريزي و

 تجويدي، سعيد نفيسي، �زادهرسام عربهمچنين از ام و هم عكس گرفته

. ...پور آشتياني، فرشچيان، جوادي

اي داريد، ايد اگر خاطرهاز بزرگاني مثل شهريار كه عكس گرفته●

بفرمائيد؟

با من شوخي . كردبا من تركي صحبت مي. شهريار با پدرم دوست بود�

آيد روزي استاد شهريار به استوديويادم مي. »باشيعكاس«:گفتكرد و ميمي

. تر از خودم باشمجوري عكسم را بگير كه خوشگل! فخرالديني:  گفت وآمد

دو سه ساعت گذشت . فسور هشترودي در مجلسي بودوروزي هم، پر

بعد از ناهار عكس از او گرفتم . ناهار را خورديم. ولي عكسي از او نگرفتم

ه براي همين روز ديگر از ايشان خواهش كردم كه ب. ولي برايم دلچسب نبود

 هم الدوله حجازياز مطيع. ايشان آمدند و دوباره عكس گرفتم. آنجا بيايند

:گفت به من مي،خيلي آدم تميز و شيكي بود.  سال پيش عكس گرفتم48

.عكس خوشگل از من بگير! فخرالديني

ايشان روزي .  هم آدم هنردوستي بود و به عكس هم عالقه داشتنفيسي

 هر جوري دوست ،دانيكات مرا ميك صورت و حريتو ميم: آمد و گفت

.داشتي عكس بگير

هاي بزرگ عكس خوريد كه چرا از بعضي آدمآيا افسوس مي●

ايد؟نگرفته
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از ايشان عزيز بود كه در خارج بودم و نتوانستم بسيار دكتر حسابي برايم �

هادي شفاهي دوستم از آنها البته. جعكس بگيرم، همچنين اخوان و نيما يوشي

.عكس گرفته

موقع بوديد و از آنها عكس كنيد آنطور؟ آرزو مياز حافظ و موالنا چ●

گرفتيد؟مي

حافظ و . دانم و ارادتمند او هستمگنجوي را باالتر از همه ميمن نظامي�

آرزو داشتم كه برگردم به آن . كنند اينها بزرگوارند و فرقي نميههمو سعدي 

.زمان و از آنها عكس بگيرم

.ثالث، شما از عكسشان عكس بگيريدناز دهخدا و اخوا●

را مثالً نظامي. دادمخواست سبك كار خودم را انجام مينه، دلم مي�

ولي آدم دوست دارد بداند ! او اين نبودهاند ولي قيافة اصلينقاشي كرده

. دشكلي بودنچه ...و حافظ نظامي

ايد؟؟ عكس گرفتهطوراستاد از خودتان چ●

بعد هم يكي دو عكس در .  عكس گرفتهترالف اسمياز من فقط �

م گرفته كه رولي آخرين عكسم را براد. اندسيسكو دوستان گرفتهنسانفرا

.عكس حقيقي خودم است

اخمو هستيد؟در عكس كمي●

شايد از اين وحشت داشتم كه عكسم ] با خنده[من هميشه اخم دارم �

.خوب در نيايد

درآمده، بگوييد؟ آثارتان كه چاپ شده و يا به نمايش هدربار●

در ايران در كاخ سعدآباد .  نمايشگاه داشتم1961آنجلس سال در لس�

اآلن در اين كتاب من . دوبار، در نياوران و بهمن و مشهد هم نمايشگاه داشتم



       به همين سادگي438

فخرالدين فخرالديني،  چاپ كنم كه به نام يهاي زيادام پرترهسعي كرده

.ه به چاپ رسيدنگاريپنجاه و پنج سال در پرتره

درواقع حاصل تالش شما در چند سال بوده؟ استاد در موضوع طبيعت ●

ايد؟هم كار كرده

. حدود پنج شش سال پيش، كونيكا چاپ كرده. بله، اتفاقاً تقويم شده�

 شخصيت مثل شهريار در آن 12هايم داشته كه ايلفورد يك تقويم از پرتره

.بوده

هايم كامالً ماليمند هاي طبيعت، از آفتاب گريزانم و عكسمن در عكس

. من عاشق پاييزم و كارهايم بيشتر درباره پاييز است. يايي دارندؤو حالت ر

هاي اول، بيشتر اين در فرهنگسراي نياوران يا هنرهاي زيباي سعدآباد، شب

خواهم آنها را مجموعه كنم براي حاال هم مي. رفتها فروش مينوع عكس

فرق دارد و تلفيقي از عكاسي و نقاشي كتاب، كه كامالً با عكاسي معمولي 

.آوردمو را به ذهن ميهاست و حالت قلمها مثل رنگ نقاشيرنگ. است

شما همه را . اندكامپيوتر و وسايل مدرن اين قضيه را مهيا كرده! استاد●

دهيد؟با دست انجام مي

آلايدهكامپيوتر گيرايي خودش را دارد و براي كار خبري و تبليغات �

يعني نيازي نيست . كندولي سيستم كاري ما، حسي است و فرق مي. است

ام و هاي كادر بزرگ اين كار را انجام دادهمن با دوربين. كامپيوتري بشود

.خواهم از اين كادر بيرون بيايمام و اآلن هم نميبسيار هم موفق بوده

استاد در نمايشگاه قيمت آثارتان چقدر است؟●

]با خنده. [شود نمايشگاه معلوم ميدر�

آيد وقتي دانشجوي دانشگاه تهران بودم و از خيابان من يادم مي●

فكر كنم . شدم روزي آثار شما را در نمايشگاهي ديدمطالقاني رد مي



439فخرالدين فخرالديني با وگوگفت

خواستم حاال مي. شدمكردم و محو آنها ميهميشه توقف مي. كارگاه بود

بپرسم رابطه شما با دانشگاه و دانشجويان چطور است؟

هاي اينها سرمايه. ارادت دارمبه آنها ورزم و دانشجويان عشق ميمن به �

من چهارده سال است كه . كنمهم تدريس ميمن در دانشگاه. ما هستند

. كنمتدريس مي

د؟نكننده، وجود دارگير و اميدواراستاد، اآلن دانشجويان پي●

ر ها خيلي عالقه دارند و كارشان خوب است و بايد كابعضي. صددرصد�

چون اين كار بيشتر تجربي است و بعد بايد سبك كار خودشان را پيدا . كنند

من . كننده است و كارش بهتر از ديگراندر بين اينها گاهي كسي ابداع. كنند

صورت ده رنگ مختلف درآمده ده تا نگاتيو به ده نفر دادم و رفتم ديدم كه به

.كي از اينها خوب استيعني موقع ظهور وقتي نگاه كردم ديدم كار ي. است

 شايد دوستان جوان ؟پسنديداز عكاسان ايراني كدام يك را مي●

.بخواهند با آنها آشنا بشوند

... آقاي سيمون آرازيان و ،آقاي نيكول، آقاي معصومي، آقاي احمد عالي�

مرحوم كاوه در قسمت خبري، خيلي خوب بود و آقاي . كندذهنم ياري نمي

آقاي همچنين . است در كار عكاسي خوب استكيا رستمي كه فيلمساز 

.صمديان

ها كدام عكاسان را قبول داريد؟از خارجي●

 فوت 82آقاي كارش كه سال و كار هاي آلزمان را كه فوت كرده، پرتره�

. آرنولد ينومن كه سبك خاصي دارد واروين پيد همچنين .كرد
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ال را دارم كه ؤ من ابتدا اين س،از اينكه وارد مبحث خط بشويم قبل ●

هنر گرايش پيدا كند؟شود كه انسان بهچه نيازي باعث مي

ياني است كه در نبض زندگي مـردم عـالم      طبيعي جر  طوربهموضوع هنر   �

كنم كه وقتي هنـر را بخـواهيم در جريـان زنـدگي             من تصور مي  . جريان دارد 

هاي عالم است كـه بـه دسـت هنرمنـد     يتبلور همة زيبايي و بررسي كنيم تجلّ 

 زيبـايي   كـنم مقولـه   بنابراين من فكر مـي    . ندكي پيدا مي  شود يا تجلّ  تصوير مي 

گونه كه با فطرت بشر آفريده شده، پيرامون محـيط زنـدگي مـا هميـشه                همان

طبيعـي  طـور به. منتهي نوع و اهدافش متفاوت بوده است      .  است جريان داشته 

بينيم كـه   كنيم به مسئله مثالً خوشنويسي، مي      زيبايي وقتي ما نگاه مي     هدر مقول 

اي براي نوشتن و زيباتر نوشـتن جريـان فرهنگـي يـا     خط، از زماني كه وسيله  

اجتماعي يا تاريخي يا سياسي يا هر چيزي بود جريان مقبول و رايج خـودش               

 طول تـاريخ و در  كنم زيبايي درمي بنابراين، من فكر.ندرسارا به منصه ظهور  

.تمام جوامع بشري يك اصل نهادينه و مهم بوده است

هايي كه اين زيبايي حاال زيبايي را داريم، به فرم نياز داريم، به شكل●

هاي تجلي اين در مورد محل.دا بكند نياز داريمبتواند در آن تجلي پي

.زيبايي توضيح بفرمائيد

احــساس . س اسـت هـا، احـسا  كـنم محـل تجلـي زيبـايي    مـن فكـر مـي   �

اين قضايا احـساس     زيربناي همه   ...كردن به زيبايي زندگي و    زيبازيستن، نگاه 

طلبـي  يك شخص از احساس خـوب و تعـالي        كه  كنم تا زماني    فكر مي . است

. باشدمؤثرتواند در جريان ايجاد زيبايي قرار بگيرد يا برخوردار نباشد نمي

د؟ و از چه زماني شوبحث خوشنويسي در ايران از كجا شروع مي●

ها فكر كردند كه خوش و زيبا بنويسند؟ايراني
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 يك دوران تاريخي دارد و از زمان پيدايش، براي مسئله خوشنويسي�

اي بوده براي ثبت و ضبط مفاهيم ماندگار تاريخي و اجتماعي، اينكه وسيله

اين بوده كه همواره استادان و متوليان امور خوشنويسي سعي و كوششان بر

.هد و رسالت خودشان را به بهترين وجه ممكن به انجام برسانندتع

ن و كتاب الهي هميشه رسالتي به آهرحال نوشتن ادعيه و آيات قربه

موازات فعاليت و تالش هنرمند خوشنويس داشت و همواره اين رسالت و 

عنوان هنر قدسي شناخته شود و تعهد، اين انگيزه را ايجاد كرد كه اين هنر به

و يك هنر معنايي است و هنر خوشنويسي يك هنر كالميدانيد كهمي

همواره سعي كرده آن مسير بالندگي و تعهدي را كه نسبت به اين قضيه است 

.به انجام برساند

ثبت و ضبط مفاهيم نسخ و ثلث و ريحان و رقاع، نقش خودشان را در

هاي نگاري، ابنيه كتيبهه كتاب، در زمينهبيشتر مذهبي و آيات الهي در زمين

بعد كه خط نستعليق . اندقبولي انجام دادهاريخي و امثال اينها به شكل قابلت

آيد تقريباً بخش كاربردي خوشنويسي به ابعاد ادبي، وجود ميدر قرن هشتم به

بنابراين در هر زماني، . شودگويي و اينها هم كشيده ميعرفاني، شعر و غزل

هاي  و موقعيتهاسعي كرده كه به مناسبتدر حقيقت هنرمند خوشنويس 

. مختلف اين هنر را در خدمت ضبط و ثبت مفاهيم قرار بدهد

خوشنويسي چقدر به ادبيات وابسته است؟ آيا خوشنويسي بدون ●

تصور است؟ادبيات هم قابل

 دست ؛دانيم كه اصوالً كار هنر در حقيقت اتحاد دست و دل استمي�

وقتي . عنوان عامل تحول درونيدل به و راكنندهعنوان عامل فيزيكي و اجبه

كنند يك هنر دهند و به موازات هم حركت ميدست هم ميبهاينها دست

تواند در حقيقت به تعالي برسد و غالباً هم وقتي در جرياني كم و كسري مي
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اش كنيم زماني است كه يك هنرمند گاه دستش تواناتر از انديشهاحساس مي

بنابراين تمام كساني كه در اين مقوله . اش تواناتر از دستششهاست، گاه اندي

اند به اجتهاد كار هنر برسند فقط كساني بودند كه توانستند آنچه را توانسته

 دستي براي اجراي آن ،همان ميزان يعني به،انديشند به انجام برسانندمي

.ها داشته باشندانديشه و مضامين و مطالب و انگيزه

 هنر خوشنويسي، هنري است كه مدام با عالم معنا سر و كار دارد، بنابراين

و هاي شعر و ادب فارسي، سريعني مدام با مضامين بلند و با زيباترين واژه

بنابراين، طبيعي است كه . اصالً مصالح كار خوشنويسي اينهاست. كار دارد

تهييج ثر در ؤثر در توسعه، خود هنر و يكي از عوامل مؤيكي از عوامل م

كنم كه شعر بنابراين، من احساس مي. هنرمند، همين عامل شعر و ادب است

يعني هر قدر ما .  پر پرواز استو ادب و اين مضامين، براي هنر خوشنويسي

كند و تر ميموضوع و مطلبي در رابطه با نوشتن ما را گرمچه كنيم كه نگاه مي

تر موفقدر كار خوشنويسي د، كنتر ميانگيزه ما را براي نوشتن آن مطلب قوي

اي  شكل مجرد هنر خوشنويسي هم اشارهه ولي بد نيست من دربار.هستيم

تواند روي هنر خوشنويسيقدر مياينشعر شود كه ؤال ميبكنم كه گاهي س

 اينجا بيشتر نقش شعر است كه ما اينجا پاسخ داريم براي ،؟ خبتأثير بگذارد

كنيم كهه بعضي خطوط برخورد ميگوييم كه گاهي اوقات ب مي،قضيه

عنوان بررسي  هستند كه خوشنويس، بهيگونه بار معنايي ندارند، كلماتهيچ

 سياه مشقي ؛كنداي پر ميصحنه، درمشق به شكل سياه كلماتهشكل و هندس

همان زيبايي را بينيم كه مي،كنيم وقتي نگاه مي.هيچ بار معنايي هم نداردكه

مشق با الي اين سياه مضاف بر اينكه اگر شما البه،رساندميبه چشم بيننده 

بريد و يا اگر بدون معنا و مفهوم  لذت ديگري مي،برخورد كنيديك مفهومي

گيري كلماتي كه تواند آن زيبايي بصري را براي شكلوقت نميباشد هيچ

ق اي، حداقل چندين قرن با ذوهر حرفي، هر كلمه.  آوردوجودبهعرض كردم 
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پسند خواهد موردده تا اينكه امروز ميو نبوغ يك هنرمند ايراني صيقل خور

بنابراين زيبايي مجرد خودش را . چشمان زيباپسند ملت ايران قرار بگيرد

هميشه زيربنايش مفهوم و ولي براي اينكه.  داراستعنوان يك هنر مجردبه

.جيده شده استهمواره هنري بوده كه با اين نگرش سن،اين مضامين بوده

خلوت خودشان، هنرمندان خوشنويس هنرمنداني هستند كه در ●

كنند سلوكي را طي ميوكنند و سيركوشي كار ميهاي سال با سختسال

كند و گاهي همين راه، خود آدم را تزكيه مي.  برسندتا به يك مقصود

 كه بينيم كه چه آن آثاري كه انتخاب كردند و چه آن كلماتياوقات ما مي

كند و دهنده است كه آدم را متحول مياز خودشان است چنان تكان

افتد؟اين اتفاق چگونه مي. ها را هم متحول كردهخيلي

 بزرگـان عـالم،   ههاي انسان، هم  كنم در رابطه با مسئله قابليت     من فكر مي  �

ولي سرزمين مـا    . اندهايي را براي مردم عالم تعريف كرده      ها و انديشه  صحبت

كـنم بـراي   ي من فكـر مـ  .وري و شعر و ادب است    حال مهد دانش سخن   هربه

 بايد به شعري    ،هاي انسان را براي مخاطبان مطرح بكنيم      اينكه بخواهيم قابليت  

.اشاره كنيماز حكيم نظامي

ييـي كه توــ الهـه نامــهاي نسخ« 

ييوـه تــي كــال شاهـ جمــهاي آيين

هستبي روز تو نيست آنچه در عالم 

»يياز خود بطلب هر آنچه خواهي كه تو

هاي ييهر كس به قدر توانا اين طبيعت، چشمه فياضي است كهبنابراين

 چون موضوع، موضوع هنر تواند از آن فيض ببرد و به خصوصخودش مي

أتواند براي هنرمند منشارد كه ميد گسترده و عظيميهاست، طبيعت هم دامن

كنيم به زندگي هنرمندان بزرگ خودمان يا تي نگاه ميبنابراين وق. اثر باشد
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هاي جاودان و عنوان يكي از نام هنر، يعني كساني كه نامشان بههقلعالم، سر

هايي بودند كه در بينيم كه اينها واقعاً آدمه، ميماندباقي ماندگار تاريخ هنر 

جزء مسير سير و سلوك و كشف و شهودي كه در كار هنر خودشان داشتند 

.خورده بودندهايي بودند كه اصالً با عالم معنا گرهآدم

دانم كه بسياري از استادان  من مي،حاال چون موضوع، خوشنويسي است

ها و خوشنويس، اهل شعر و ادب بودند و بسياري از آثاري كه در موزه

 چه به  و خوشنويسي وجود دارد چه به شكل قطعهههاي ما در زمينگنجينه

، آثاري بوده كه موضوع آن آثار هم متعلق به خود هنرمند شكل كتاب

.خوشنويس است

علي مشهدياي كه درباره سلطانبد نيست كه ما اشاره بكنيم به مسئله

 يعني مطلب ،دهداست و او در اينجا موضوعيت شعر خودش را نشان مي

:گويداو مي. قلم و هنرمند خوشنويس استمتعلق به خود صاحب

مشق دو تا گشت قلم همچون چنگعمري از 

ـدون شــتا كه خط من بيچاره بدين قان

يعني كامالً معلوم است كه اينجا شعر مال خود هنرمند و خوشنويس 

كردن و اين  و يك عمر تالشتواند رنج و رياضتنمي چون هيچكس ،است

هاي كاري كردند كه قرناينها يعني .قدر بنويس بنويس هنرمند را درك كند

عنوان ستارگان تابناك هم براي جامعه فرهنگي ما، هم براي جامعهعد بهب

بنابراين هنرمندي كه . هنري ما و هم براي جامعه خوشنويسي ماندگار شوند

اي از شود طبيعتاً بهرهطالب معنا، طالب عشق و طالب سير و سلوك مي

دم با عالم براي جوانان جالب است كه بدانند وقتي آ. چيزهاي دنيايي ندارد

خورد در حقيقت بايد مسائل گذرا و دنيوي را كنار بگذارد و ميمعنا گره

ا خلوت خودمان انتخاب ي خاص هبنابراين اگر هنر را با انديش. قيدش را بزند

.شود هنر ماندگار مي،كنيم و كار بكنيم
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هاي هاي زيادي در خارج از كشور داشتيد و نمايشگاهشما نمايشگاه●

ايد و طبعاً مريكا ديدهآ آثار خوشنويسان ايراني را در اروپا و زيادي از

كه اينها حالياند درافراد زيادي در خارج از كشور آثار شما را ديده

توانند بخوانند و دانند و اصالً اين ادبيات و اين خط را نميفارسي نمي

برند؟آنها از چه چيز لذت مي. كنندمفهومش را هم درك نمي

اي كه من فعاليت جدي داشتم در رابطه با نمايشگاه، ن سه دههدرطي اي�

يكي از توفيقاتي كه داشتم اين بود كه پانزده، شانزده نمايشگاه در اروپا داشتم 

اتفاقاً درباره اين موضوع وقتي كه برگشتم . و دوازده نمايشگاه در آمريكا

.ال كردندؤاز من سايران، 

ها شاهد خط ما ايرانينرهاي اسالميها در بخش هشما در بيشتر موزه

كنيم اين بنابراين وقتي نگاه مي. هستيد، اعم از كتابت، كتيبه يا سند نوشته

بينيم كه اين به دليل زيبايي بوده حضور تاريخي خط را در جريان زندگي مي

هنر خوشنويسي جداي از . ها و زيربناي اين هنر وجود داشتهكه در ساخت

دش رشد پيدا كرده، همواره در خدمت هنرهاي ديگر هم بوده اينكه واقعاً خو

هنر كنم كه در دنياي بيرون از مملكت ما كه بهبنابراين، من فكر مي. است

هاي مختلف در كنند، در زمينهخوشنويسي صرفاً به شكل تخصصي نگاه نمي

اين بنابر. هاي تاريخي ما بوده استهاي دنيا خط ما بيانگر هويت و ريشهموزه

هايي كه اين هنر دارد آگاهي هاي تاريخي و زيباييهمه جاي دنيا به ريشه

ها و ها و چه از طريق نشانهها، چه از طريق كتابدارند، چه از طريق موزه

بنابراين با توجه به اينكه. پاي تاريخي كه اين هنر در همه جاي دنيا داشتهرد

تابلو است، ندارند ولي با هيچ نوع آشنايي از نظر مفهوم، با آنچه در 

 عالم ههايش آشنا هستند؛ و بعد هم هر چشم زيباپسندي در هر گوشيزيباي

ذات آن هنر آشنايي شده درآنكه با مفاهيم تعريفيك اثر زيبا را ببيند، بي
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بنابراين هنر . ها را برايش داردداشته باشد در شكل ظاهري، آن جذابيت

.دنيا مطرح بود و جذابيت داشتخوشنويسي ما در طول تاريخ در 

اي هستيد كه خط شكسته را به زيباترين شكلش شما استاد برجسته●

گردد؟ اين خط به كجا برميهسابق. نويسيدمي

توجه بيش نيستيم و اين عنايت و حسنآيد كه خادمينظرم ميبه�

عنوان يك هنر قدسي شناخته شده و خط در سرزمين ما ايران به. شماست

هو هميشه مسئلبال بودهستقمورد ااز طرف جامعه ايراني ه هموار

بنابراين . عنوان آرزوي ديرينه براي ملت ما مطرح بوده استنوشتن بهخوش

طور كه عرض كردم خط در طول تاريخ پيدايش و تكامل خطوط، همان

 آمد و ما ردپاي اين هنر را در ثبت مفاهيم و وجودبهنستعليق در قرن هشتم 

 نوشتن و هقرن يازدهم كه مسئل دومرسيم به نيمهتا مي. شاهديمكتابت 

دانيد تا چون مي. سرعت در نوشتن يك امر ضروري براي جامعه ايراني بود

پيش از پيدايش ماشين چاپ و تايپ، هر چيزي براي ارسال و مراسالت و 

هرحال يك خط منظم خط نستعليق به. شده استمكاتبات با نوشتن انجام مي

پيدايش خط . شد و وقت بيشتري الزم داشتد كه با شرايطي نوشته ميبو

بخشي به نويسندگي بوده است و اين شكسته در قرن يازدهم براي سرعت

هاي ولي بعدها چهره.  سطحي و كوچكي در رويداد اين هنر بوده استهبهان

نامداري آمدند در كنار اين جريان ساده، خط شكسته را به ابعادي كشاندند

بنابراين خط شكسته در . كه به يك هنر پر رمز و راز ايراني تبديل شد

گير خط نستعليق هاي وقت حركت،هايي را كه تغيير دادحقيقت اولين حركت

. هاها هستند و دندانهبينيم قوساين تغييرهايي كه در خط شكسته مي. بود

دندانه ه داشتند بيهايي كه دندانشكل بودند كه كلمهيعني اولين تغييرات بدين
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حركت مدور رها شد . در حقيقت سريع و يكپارچه نوشته شدند. نوشته شدند

. آمدوجودبهكه وقت كمتري بگيرد و بعد آرام آرام اتصاالت 

بنابراين، اين بهانه موجب شد كه خط شكسته در قرن يازدهم به دست

ييري از اندك ولي تا قرن دوازدهم هيچ تغ. ابداع شدخان شاملوقليمرتضي

تغييري كه در خط نستعليق ايجاد شد پديد نيامد تا نيمه دوم قرن دوازدهم 

يعني زمان درويش عبدالمجيد طالقاني كه برآيند تعريفي كه از عمر هنري اين 

هيچبه چون . كندخواهيم داشته باشيم هميشه ما را با مشكل مواجه ميآدم مي

ين هنرمند بزرگ را به كيل خيال و كيفي ايشود ابعاد كم نميصورت

درويش عبدالمجيد طالقاني در . خودمان در بياوريم و بعد تعريفش بكنيم

روستاي مهران طالقان به دنيا آمد و بعد در جواني ترك وطن كرد و اول به 

در .  رفت-كه پايتخت هنر بود- قزوين و بعد به شيراز و بعد به اصفهان 

 خط نستعليق را ،يش از بيست سال نداشتخان ظاهراً بزماني كه درويش

 اين هنرمند در متأسفانه. نويسدگفتند مثل ميرعلي مينوشت كه ميچنان مي

.كندوپنج سالگي فوت ميسي

، فوت كرد1285بعد از اينكه درويش عبدالمجيد طالقاني در سال 

گويند از  كه ظاهراً مي-هاي ديگري مثل ميرزاكوچك اصفهانيچهره

 وميرزاحسن اصفهاني-ي بوده كه محضر استاد را درك كردهشاگردان

 در دوران نويسهاي شكسته نستعليق و از آخريناندبودهمحمدرضا اصفهاني 

هاي معاصر، سيدگلستانه است كه در حدود اوايل قرن چهاردهم با اينكه سال

زيادي گذشته بوده، همچنان شيوه عبدالمجيد طالقاني را به كار برد و همه

.خوشنويسان شكسته را به سوي خودش جذب كرد

سيدگلستانه آخرين كسي است كه در خط شكسته، شيوه درويش 

داد و بعد از آن خط تعليم ميآن را كرد و عبدالمجيد طالقاني را ترويج مي

 ارتباطات  جرم دشوار خواندن به كلي از عرصهشكسته به جرم زيبايي و به
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 شمسي با پيشنهاد و ذوق و تعهد 1350در سال تا اينكه . اجتماعي كنار رفت

هم و تني چند از خوشنويسان كه بندهمدير آن زمان، شادروان خسرو زعيمي

دداً بتوانيم خط شكسته را به  افتخار اين را پيدا كرديم تا مج،يكي از آنها بودم

و معلميما با بي1350در سال .  ارتباطات دوران معاصر بياوريمعرصه

گاهي اوقات از روي .  خط شكسته را احيا كنيم شروع كرديم تاعتيبضابي

كرديم كار هاي رنگ و رو رفته دوران قاجاري كه پيدا ميفتوكپي يا عكس

.كرديممي

200نقاط ايران باالي امروز الحمدهللا انجمن خوشنويسان ايران در اقصي

شنويسي تنها در فضاي خوامروز خط شكسته خطي است كه نه.شعبه دارد

هنري و سينمايي هاي فرهنگي، هاي اجتماعي فعاليتامروز كه در تمام زمينه

هاي منسجم و  گذشته با برنامهخصوصاً اينكه در دو دهه. حضور دارد

هاي نمايشگاهي چه در ايران و چه در خارج از كشور و گسترده، در برنامه

را براي جوانان و ها ان، تمام زمينهمندعالقههاي آموزشي براي با كتاب

خوشبختانه باز كرديم و در اين  به يادگيري خط شكستهمندعالقهنوجوانان 

 مملكتمان خط شكسته، خط رايج و مقبول مينه، امروز تقريباً در چهار گوشهز

اي كه براي عموم مردم عرضه كنيم خط شكستهمردم است و ما هم سعي مي

و آشنايي را براي مردم فراهم  ارتباط هغيرتخصصي باشد كه زمينكنيممي

.بكند

اين  آن موقع هم،،شدكم داشت محو ميآن روزگار خط شكسته كم●

در امروزه آن ابهام در نزد مردم . توانست مبهم باشدهمين اندازه ميخط به

شايد يك اتفاق ديگري باعث شده كه خط .  شدن استتركمرنگحال 

.شكسته، از متن به حاشيه برود
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م خط گوياينكه مي.  يك جريان سياسي وجود داشته استچرا، حتماً�

ردهم ا ارتباطات فرهنگي در اوايل قرن چهشكسته به جرم زيبايي از عرصه

هرحال دشواري خواندن در خط ولي به. كنار رفت براي خودش حرفي است

بينيم كه براي رفع سردرد  مي،ولي اگر ما نگاه كنيم. شكسته يك معضل است

آنكه بدانيم اين قرص چه تركيب شيميايي دارد و قرص داريم بينياز به يك 

كنند و اگر كنند كه از اين قرص براي بهبود سردرد استفاده ميفقط تعريف مي

احتياجي داشته باشيم تا تشخيص بدهيم كه فرمول شيميايي اين قرص 

اي گونه نشانههيچكهبنابراين هر آدمي.  بايد برويم طب بخوانيم،چيست خب

. كنداطالعي ميهاي زيربنايي و ساختار خط شكسته ندارد اظهار بياز ويژگي

به عرصههستند مند عالقههايي كه به اين كار  آدمهمهبينيمكه ما ميدرحالي

كنم احتماالً آن بنابراين من فكر مي. شوندآشنا ميآيند و با آن ميخط شكسته 

يكي .  خط شكسته فراموش شودشودزمان هم يك جريان سياسي باعث مي

دو تن از رجال سياسي كشور ما كه به خط تحرير ساده تمايل داشتند به دليل 

نفوذ در ساختار فرهنگي و اجتماعي ما، خط تحرير ساده را جايگزين اين 

الدوله كه خط چندان زيبايي حاال خط تحرير امين. كنندا ميوخط زيبا و شي

آيد بضاعت هم هست، ميقاعده و بيون و بيقانرمق، بيهم نيست و خط بي

.پذيرندشود و مردم هم ميجايگزين خط شكسته مي

.ها و اتصاالت در آن باشدكستگيخط شكسته زماني زيباست كه آن ش

 در . طبيعي ديگر زيبايي نداردطوربه،اگر اين را از آن برداريم كه ساده بشود

ا كرديم اصوالً خط شكسته خط ذوق هها و نمايشگاههايي كه در موزهبررسي

. خط عشق بوده، خط دل بوده وبوده

قرار بنابراين ماهيت هنر هم به اين مطلب اذعان خواهد داشت كه اگر 

 اين تأثيرايم كه ما تالش كرده. تالشي انجام شود بايد ثمربخش باشداست 

امروزه اين خط در حد و حدودي است . تالش را در حقيقت مشاهده كنيم
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.كه خوشبختانه ما هيچگونه احساس غربت و ناآشنايي با آن نداريم

هاي عصر خودش هنرمند بايد بيانگر تالش و احساسكنم كهمن فكر مي

در روزگاري كه عصر ارتباطات است و دنياي اينترنت و كامپيوتر و . باشد

ماهواره، همه چيز در حال تغيير است و دنيا واقعاً با ديروز خودش فاصله

 ما بايد هنر را طوري براي جوانان طراحي بكنيم كه جوانان با .گيردمي

هاي هاي تازه و نوين به عالم هنر روي بياورند تا در حقيقت آن نقطهانگيزه

.هاي درون، آنها را تسخير كندجذاب و انگيزه

اي بسيار كارساز است، و ما ديديم كساني كه هنر براي جوانان ما، مقوله

بناهاي اساسي توانند آن زيرآورند واقعاً ميهنر روي مي سني كم بهدر شرايط

خصوص در هنر خوشنويسي فرا بگيرند و من فكر ين بهرا در شرايط سني پاي

هرگز جوانان فكر نكنند كه زياد كنم تنها مسئله خيلي مهم، اين است كهمي

فكر كنند و هستند به اين قضيه هرحال در شرايط مطلوبي كهبه. دارند 

.بگيرندپي
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محمدعلي كشاورز

 اصفهان�1309متولد 

بازيگر

هنرهاي التحصيل هنرستان هنرپيشگي، ليسانس دانشگاه فارغ:تحصيالت

.تانليسانس تئاتر از انگلسدراماتيك، فوق

هياهوي «هاي  شروع بازيگري با نمايش1329سال : هاي بازيگريفعاليت

.»ساز كراموناويلن« و » هيچبسيار براي

گون، چوب به  لبخند با شكوه آقاي گيل، دشمنان، آنتي:هانمايش

. اشباح،هاي عوضي، دايي وانيا، بختك، دست باالي دستدست

. اولين فعاليت سينمايي1343سال : شروع فعاليت سينمايي

ه الملك، مردي ك كمال:اندآفريني كردهآثار سينمايي كه در آنها نقش

هاي ميرزانوروز، دلشدگان، ناصرالدين شاه دار، كفشموش شد، ستاره دنباله

.آكتورسينما، زير درختان زيتون، جعفرخان از فرنگ برگشته، صادق كرده

 سربداران، :اندهاي تلويزيوني كه در آنها بازي كردهآثار و سريال

.اي در تاريكيپدرساالر، هزاردستان، رسم شيدايي و خانه
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 هنر ايراني بگوييد؟أ تئاتر شروع كنيد و از منش از●

بعد بيكار . رفتم خدمت وظيفه. بعد از اينكه ديپلم گرفتم، آمدم تهران�

هنرستان هنرپيشگي، هنرجو  كه  نوشته بوداطالعات روزنامه در. بودم

نفري شدم كه ء بيستنام كردم و امتحان دادم و جزرفتم ثبت. پذيردمي

 از استادان خوب ]كه ندارم[ر من شخصاً چيزي دارم خواستند و خب اگمي

. من هميشه مديون آنها هستم.  هنرهاي دراماتيك استههنرستان و دانشكد

 و گفتند هنر بايد در خدمت مردم قرار دادندرا در يك راه صحيح هنر مآنها 

.را ياد گرفتم و شروع كردم به كاركردناصل من اين . باشد

 دكتر ،داد مي»بيان«ممدوح درس مرحوم دكتردر هنرستان هنرپيشگي، 

ادبيات «ياد حبيب يغمايي ، زنده»اترئ تتحليل و تجزيه«وردآحسن ره

تدريس ، »تاريخ تئاتر و ادبيات دراماتيك«هم ملك ساساني  و خان»دراماتيك

.كردندمي

 اولين نمايشي كه من روي ،هنرستان هنرپيشگي را تمام كردمبعد از اينكه

بعد ديدم كه اين .  بود»هياهوي بسيار براي هيچ« رفتم و بازي كردم صحنه

 آقاي دكتر فروغ  آنرفتم در اداره تئاتر كه رئيس. كندگروه مرا راضي نمي

- كند كه به تئاتر ما خيلي كمك كردان خداوند حفظشندا كه اگر زنده-بود

ريان و در كنار دوستان هنرمندي مثل رسوليان، انتظامي، شنگله، سمند

.به كار كردممغفوريان شروع 

از اي يك شب هفته. شدهاي تلويزيون، زنده پخش ميموقع برنامهآن

بعد از آنكه كارهاي تلويزيوني انجام . اي داشتيمبرنامهكانال سوم آن زمان، 

هاي فراوان، با كوشش. شد، ديديم چيزي كم داريم و آن تئاتر مستقل است

جبور كرديم كه تاالر سنگلج امروز را بسازد كه وزارت فرهنگ و هنر را م

.ترين و بهترين سالن تئاتر اين شهر از نظر صدا و امكانات بودبزرگ
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 تئاتر رفتيد چه حس و حالي هبار كه به صحنآقاي كشاورز، براي اولين●

داشتيد؟

توانستم چيزي وقتي كه رفتم روي سن، زبانم خشك شده بود و نمي�

. آمدم بيرون.  بعد از مدتي جمالت را اشتباه گفتم.لرزيدمبگويم و مي

بار هنوز است وقتي براي اولينهنوز هم كه.اشكالي ندارد: كارگردان گفت

توانم اثر خوبي لرزد كه آيا ميروم، بدنم ميبراي يك فيلم جلوي دوربين مي

ره باتوانند در اين چون قاضي اصلي مردم هستند و آنها مي! يا نهارائه بدهم

.نظر بدهند

 كارتان در تلويزيون هآقاي كشاورز از نمايش تلويزيوني و ادام●

بگوييد؟

ساعت تا اي داشت به مدت نيمها برنامهاتر آن زمان، چهارشنبه تئهادار�

نصيريان، انتظامي، والي، عباس جوانمرد، آقايانو نم. پنج دقيقهوچهل

صبح . رفتيمميدوربينيكرديم و هر هفته جلو تمرين مي...خسروي و 

دانيد كه چقدر مي. كرديمكرديم و شب هم به صورت زنده اجرا ميتمرين مي

تمام متن را بايد حفظ . توانستيم تكرار كنيمخواست، چون نميتمركز مي

اين كار ادامه داشت كه . شدحركات بايد درست انجام مي و كرديممي

يان وزارت فرهنگ و هنر و عاقبت م. تلويزيون شد تلويزيون ملي ايران

ها اجازه تلويزيون اختالف پيش آمد و وزارت فرهنگ و هنر، كمتر به بچه

.كرديمميترتيب، ما بيشتر كار صحنهبدين. داد كه به تلويزيون بروندمي

؟طورنمايش راديو چ●

بعد از اينكه . ام نه دوبلهحال، نه نمايش راديويي كار كردهتا به! اصالً�

. كردمشديم، در تلويزيون شروع به كار رسميدر اداره تئاتر  و ما انقالب شد

.مكان بهتري استبراي ارائه كار، م كه تلويزيون ديد
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انگيز كار كردند به نام يك سريال خاطرهياد علي حاتميزنده●

.وت و جذابتان در آن سريال بگوييداز نقش متفا. »هزاردستان«

بعد از اينكه از دانشكده . دوره بوديمهمما با علي حاتمي، در دانشكده�

.كنممن به او گفتم كه فيلم فارسي كار نمي. رفت از من خواست كه كار كنم

 درحين .كار كرديم را به كارگرداني آقاي نجفيسربدارانانقالب شد و ما 

شده و زمان فرق حاال كه انقالب : آمد و گفت، علي حاتمي سربدارانكار

. كنيبازيكرده، بايد 

البته قبالً كل .  را قبول كردم»عبون استخونيش«پيشنهاد كرد و من نقش 

كامل به بازيگر طوربهوقت سناريو راهيچعلي حاتمي. سناريو را خواندم

ولي ! قبول: گفتم.  رفاقتمان سناريو را كامل خواندمخاطربه ولي ،دادنمي

تواند يك ببينم هنرپيشه ميخواهم من مي. اجازه بده من تيپ متفاوتي كار كنم

اول قرار . كني برو ببينم چه كار مي:گفت. تيپ را تبديل به يك كاراكتر كند

.بود من در پنج قسمت كار كنم

هاي رفتم جنوب شهر با جاهل. كار كردمهرحال، مطالعه كردم و به

و ازكارافتاده، صحبت كردم و بعد براي خودم بيوگرافي نوشتم و گفتم قديمي

. ين را من بايد متفاوت كار كنما

من . به خطا بر هدف زند تيريگوينداين كار را كرديم مثل كودكي كه مي

علي . در آنجا واقعاً اين كار را كردم و بعد ديدم هي نقش من اضافه شد

كرد مرتب نقشش را اين خصلت را داشت كه وقتي با آدم كار ميحاتمي

. رفت ولي كارهايش جاودانه استمي علي حاتمتأسفانه. كرداضافه مي

آداب و رسوم و بيان و علي حاتمي.  سه سال طول كشيدهزاردستانسريال 

 بيان و زبان »شعبون استخوني«يعني . دانسترسوناژها را خوب ميزبان پ

.هاي زمان خودش را داشتجاهل
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شود، شما اولين برخوردي كه با وقتي يك نقش به شما پيشنهاد مي●

آييد؟چطور با آن كنار مي. ريد چيستنقش دا

دهند اول بايد متن را وقتي يك نقش را در يك سريال يا فيلم يا تئاتر مي�

بعد از آن بايد با كارگردان مشورت . بخواني و نكات مهم را يادداشت كني

ترين مسئله اين است كه من روي بعد مهم. خواهي بگوييچه ميكني كه تو

نويسم كه من، مني كه نقش ي خودم بيوگرافي ميكنم و برانقش فكر مي

 بودند؟ وضع چه كسانيپذيرفته، كجا به دنيا آمده و پدر و مادرش را جديد 

اي با ادبيات دارد؟ تمام آنها  چطور بوده؟ چه رابطهناشاقتصادي و اجتماعي

كنم تا برسم به روي اين نقش كار مي. كنمبعد رويش فكر مي. نويسمرا مي

اغروم سربعد مي. ي كه بايد با كارگردان صحبت كنم و به توافق برسمانقطه

طور باشد، كنم كه چرا بايد گريم من اينبا گريمور هم بحث مي. گريم

بعد با طراح لباس . »شعبون استخوني«هاي خاص مثل  در نقشخصوصهب

البته بعضي از طراحان مثل خسرو خورشيدي طرح و كار و . كنمهماهنگ مي

.دهد، چون واقعاً استاد استي نورپردازي را هم شرح ميحت

خواهم اين حرف يا كنم كه اينجا كه من ميبعد با فيلمبردار صحبت مي

با خود كارگردان هم . شوداين ديالوگ را بگويم چرخش دوربين چطور مي

ال ؤكشتي ما را از بس س: گويدگاهي هم كارگردان مي. كنمصحبت مي

بعد كه ريتم كار را پيدا كردم و ريتم حركتي و . كنمال ميؤكردي، ولي من س

ال ؤكنم و ديگر از كارگردان سوقت كار ميبياني كار را پيدا كردم، آن

 فيلمبرداراني مثل اسفنديار شهيدي، يا .كنم به فيلمبردار نگاه مي،پرسمنمي

ست يا كه راضي افهميكني ميشان نگاه ميهفيلمبرداران خوب، وقتي به چهر

 خودم راضي نباشم از نو شروع يا،اگر فيلمبردار يا كارگردان راضي نباشد. نه

.كنممي
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كنيد؟چطور اين همه ديالوگ را حفظ مي●

ها ست كه بايد بچه اكردن، شگرديكردن و داستان حفظديالوگ حفظ�

خود آن وقتي كه بروي در قالب آن شخصيت، خودبه. خودشان به آن برسند

منتها كار با كارگردانان و نويسندگان مختلف فرق . آيدان ميگويش به زب

مثالً وقتي از . كردن، يك راه را انتخاب كردمدر ابتدا، من براي حفظ. كندمي

اي كه اداره را ترك رفتم تا رسيدن به اداره و بالعكس از لحظهخانه بيرون مي

از از انتهاي غزل براي حفظ يك غزل، . خواندمكردم تا به خانه برسم، ميمي

اين براي . كردمخواندم تا ابتداي غزل و برعكس حفظ ميحفظ مي

اگر شما تمركز . بعد تمركز، تمركز و تمركز.  خوبي استهكردن شيوحفظ

 ممكن است از بعضي جمالت ،داشته باشيد و قالب نقش را خوب بدانيد

اس كنيد و توانيد اقتباز جمالتي كه نويسنده نوشته مي. استفاده نكنيد

.البداهه بگوييدفي

هاي طرف مقابل ها را براساس ديالوگبسياري از بازيگرها، ديالوگ●

گويند و يا حتي نقش خودشان را از نقش شخصيت مقابل سازند و ميمي

ها،ها و تكستيا اصطالحي است در تئاتر كه ما از ديالوگ. گيرندمي

ها را پيدا  متن، شخصيتهاياز سفيدي. كنيمها را پيدا نميشخصيت

.كنيممي

كـه چـه    شما وقتـي بـازيگر مقابـل را ببينـي و بفهمـي            . اين يعني تمركز  �

در شـما    سـؤال  ابتـدا    -كنيد مي سؤال مثل اآلن كه شما داريد از من         -گويدمي

كنم و بـه    كنم و جواب آن را آماده مي      رود، سپس تجزيه و تحليل مي     مغزم مي 

اي ي من جمله  روروبهوقتي آكتور   . كار هم هست  اين در   . دهمشما جواب مي  

دانيد در آن لحظـه، چـه چيـزي قـرار اسـت            بار نمي  شما براي اولين   ،گويدمي

.اين را بايد ابداع كنيد. بشنويد
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چگونه بازي كرديد . از نقش پدرساالر بگوييد كه چگونه آن را يافتيد●

اي از اين نقش داريد؟و چه خاطره

 اينكه ه خيلي خوشحالم و بايد بحث شود، دربار پدرساالر، منهدربار�

مردم قاضي خوبي . گونه موردتوجه مردم قرار گرفتچرا پدرساالر اين

ما نشان  قديمييهانتس چون ؛حاال چرا پدرساالر، پدرساالر شد. هستند

.داده شد

 كردم و گووگفتبراي اين كار ابتدا مطالعه كردم و بعد با اكبر خواجويي 

بعدي نظر من هيچ نقشي يكچون به. بعدي كار كنمخواهم يكنمي كهگفتم

 وجوه و ابعاد مختلف دارد و آدم بايد روي اين ابعاد مطالعه كند و ،نيست

بايد ببينم چرا . كنماجرا نميبه همين سادگي  من اين را  كهگفتم. بفهمد

نظر هآيا فقط قدرت و حكمفرمايي بوده؟ ب. پدرساالري از قديم وجود داشته

ه قديم با شعور و تجربهنظر من يك پدر در جامعبه. طور نبودمن اين

 قديم بسياربسيار هكرد كه براي جامعخودش، يك خانواده را رهبري مي

تعليم و . هرحال، در آن زمان علم اين قدر پيشرفت نكرده بودبه. جالب بود

االري ديگر تربيت جديد وجود نداشت، ولي حاال علم پيشرفت كرده و پدرس

كنم قوام هر خانواده پدر و مادر هستند كه ولي من فكر مي. وجود ندارد

 عتاب و خطاب ،كنندكنند و در موقع مناسب محبت ميها را تربيت ميبچه

در اين .  منتها در چارچوب خانواده،آورندها را بار ميكنند و آن بچهمي

اينكه يك پدر . ارت بكندنظبر كار فرزندان چارچوب بايد يك نفر باشد كه 

خواهد و بعد هايش را مينشاند قوام و خوشبختي بچهحرفش را به كرسي مي

هاين پيشرفت علم و تكنيك در خانوادوقتي علم در حال پيشرفت بود،

كرده پدرساالر مسائلي را عنوان وقتي آن فرزند تحصيل.  نبودتأثيرپدرساالر بي

پدرساالري كه .  قرار گرفتتأثيرحتساالر تكرد از علم روز خود، پدر

 به آنجا ،» فالني حتماً بايد بيايد در اين خانواده زندگي كند،نه«:گفتمي
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 اينها بايد هر كدام مستقل و براي خودشان زندگي كنند، ولي در ،رسيد كه بله

يك مسئله ديگر، رفتار پدر با مادر خانواده بسيار محترمانه . چارچوب خانواده

يعني پدرساالر وقتي . كرد آن حرمت همسري را هميشه حفظ ميبود، يعني

گرفت براي همسرش هم كادو داد و اين براي پسرش كادوي عروسي مي

 در يك خانواده ديديعني حرمت مادر و پدر و وقتي كه رسيد به جايي كه 

 فرزندان را جمع كرد و هر كدام بايد مستقالً در يك آپارتمان هتوان همنمي

حال بايد از پدرساالر، درعين.  خودشانهنند مطابق ميل و سليقزندگي ك

ه يگانگي ئلهمسر، مادر و پدر را ياد بگيرند و به اصطالح بايد مساحترام به

حتي آن موقعي كه آن ساختمان را درست . جاي خودش باشدخانواده بر

 هر و اين يعني.  و اسم خودش را نياورد»طبقه اول مال مادرتان «: گفت،كرد

هايي كه ما از قديم  سنتهاين به اضاف. همسرش احترام بگذاردمردي بايد به

اينها باعث شد كه اين مجموعه موردتوجه . هاي خوبي است سنت،داريم

. ماندگار شدپدرساالرمردم قرار گرفت و 

 يا آنتوني كويين با هنرمندان خارجي مثل  خوداز تجربيات بازيگري●

پاپكو بگوييد؟

 يكي ، كه من در خارج از كشور كار كردمصحراي تاتارهاان فيلم كارگرد�

اش هم يكي از بازيگران كنندهبسيار خوب ايتاليا بود و تهيههاي از كارگردان

 دوستش كه داستان فيلم را نوشته بود، آمد آنجا كار خاطربه كه ،خوب فرانسه

 دو تا آكتور برخورد من آنجا با.  بوداآرمدير توليد هم آقاي بهمن فرمان. كرد

 خيلي چيزها از . يكي مانكس پانكس دو و ديگري هلموت كريل:كردم

 ايران كار كند هخواست درباراين مرد وقتي مي. مانكس پانكس دو ياد گرفتم

وقتي هم كار تمام شد قسمت به قسمت .داداطالعات خوبي از خود بروز مي

: رسيديم به ماهان، گفت. ينيمداشت كه مثالً برويم برج كبوتر را ببمينگه
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بعد راجع به عرفان ايراني صحبت . ولي را ببينيماهللاشاه نعمتبرويم قبر

او به من ياد داد كه . اي بوددر كل، آدم بسيار بافرهنگ و بامطالعه. كردمي

.هايم اضافه كنمبروم تالش كنم و به داشته

اش اي بازياين ارزش و معرفت كه يك آكتور از محيط بازي و فض●

ثر باشد؟د در موفقيت آن مؤتوانداند چقدر ميمي

گفت كه خيلي مي. در بعضي جاها من با او كار داشتم. ثر استؤخيلي م�

كرد و بعد با هم بحث كردم او توجه ميچيزهايي كه من به آن توجه نمي

.طوربا هلموت كريل هم همين. كرديممي

هاي ي خوب ايتاليا بود و فيلممعاون كارگردان يكي از آكتورهاي خيل

معتقد بود كهگفت و مياو به زبان سوئدي شعر. خيلي خوبي هم ساخته بود

،كرديمت ميبوقتي ما صح. هر شاعري بايد ادبيات كشورش را بشناسد

 از نفربا دو سه . موالنا هم اطالعات زيادي داردهمتوجه شديم حتي دربار

تي كويين، مايكل سارازين و كريستوفرلين  مثل آن،آكتورهاي مشهور كار كردم

خوب شطرنج . خواندآنتوني كويين خيلي كتاب مي. نويس بودكه نمايشنامه

بدن و فرم بدنش را هميشه آماده . كوهنورد خوبي بود. كردبازي مي

اول به ؟تو چطور بازيگر شدي: بار مرا صدا كرد و گفتيك. داشتمينگه

بعد كه مقداري كار كرديم . انديابان مرا پيدا كردهدروغ گفتم كه، از كوچه و خ

نه، من : گفتم! ؟پرسيد تو واقعاً از كوچه و خيابان آمدي براي اين فيلم

فريادش بلند شد سر كارگردان كه چرا به ما نگفتيد كه . هنرپيشه تئاتر هستم

گفت و خوب شعر مي. نقاشي هم خوب بلد بود. اين هنرپيشه تئاتر است

.ي خوبي هم داشتصداي خيل

 تئاتر بار در عمرم روي صحنهآرزويم اين است كه يك: بعد به من گفت

اي نوشت براي من، كه من به آرزوي خودم رسيدم و بعدها نامه. بروم
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 را روي صحنه تئاتر اجرا كردم و ديگر هيچ آرزويي ندارم و زورباي يوناني

. استآرزويم برآورده شده

زيگري تئاتر و سينما وجود دارد؟اساساً چه تفاوتي بين با●

 بايد غلوآميزتر گويند چون تئاتر در مقابل تماشاچي است،هميشه مي�

من معتقدم آدم هر. ولي در سينما، دوربين جاي چشم تماشاچي است. باشد

بايد نقش .  بهتر است،تر بازي كند و دروغ بازي نكندتر و صميمانهراحته چ

در تئاتر . سينما همان صحنه زندگي استصحنه . را در خودت پرورش دهي

 در سينما مثالً.  ولي فرقي ندارد،تر استبيند سختچون تماشاگر تو را مي

بينم كه آن صحنه قرار است كجاي  مي،كنموقتي يك سكانس را بازي مي

يعني . گيرندهاي آخر را اول ميچون بعضي مواقع صحنه. فيلم قرار بگيرد

ها برسد و اگر شب  يك بازيگر بپيمايد تا به صحنهاين قوس صعودي را بايد

روي سناريوي خودش مطالعه نكند و نبيند فيلم به كجا رسيده، موفق 

.شودنمي

شما در ابتدا كه وارد سينما شديد مشكلي نداشتيد؟●

وقتي كه شما در همه جاي . چرا؟ براي اينكه ما از تئاتر آمده بوديم. نه�

اند كه از تئاتر هايي موفقپيشه چه آمريكا ببينيد هنردنيا، چه اروپا، چه آسيا و

. چون تئاتر، دنياي ديگري دارد و بايد هنرپيشه زحمت بكشد. آمده باشند

 نقش تأثيرها، آدم تحتواقعاً در بعضي نقش. خواهداعصاب مي. آسان نيست

كند و اگر من گيرد و يك هماهنگي كامل با هنرپيشه برقرار ميقرار مي

با آن جوان كار بكنم بايد كاري بكنم كه وان يك هنرپيشه قديميعنبه

. هايم را به او انتقال دهمتجربه

بايد كاري كنم كه آن . من ديگر اينجا كسي نيستم كه خودم را نشان بدهم

در اين .  استزير درختان زيتوناش نمونه. يي گل بكندروروبهههنرپيش
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يشگي پكردم كه اصالً هنري كار ميرهاي آماتوسري آدمفيلم، من با يك

قدر با آنها تطبيق دادم كه عين خود آنها بودم و من خودم را آن. دانستندنمي

زير درختان به نظر من يكي از كارهاي خوب من . كنمبه اين كار افتخار مي

 اگر ،كار كردم و بعد دچار غرور نشدم است كه با عباس كيارستميزيتون

.غرور شود آن روز، روز افت و سرازيري اوستاي دچار هنرپيشه

اگر . هاي سينمايي و تلويزيوني شما خيلي پربارتر استه فيلمكارنام●

صحبت كنيم؟» زير درختان زيتون«و » مادر «هاجازه بفرماييد دربار

ها فكر يبعض. كار كردمدانيد كه بعد از انقالب با علي حاتميمي�

كه اگر  نيست درحالي»ابراهيم« و »خونيشعبون است«كنند تفاوتي بين مي

خوب دقت بكنيد شعبون استخوني لمپني بود كه فقط زور داشت، ولي 

منتها بعد از . كرده و باشعور بود تحصيلهابراهيم در فيلم مادر از يك خانواد

او تاجري بود كه .  شدزرگاش باينكه پدرش را تبعيد كردند زير دست دايي

اش  كه من كار كردم همههاييفيلمتمام . سواد بوددانست و باآلماني مي

اش چند كار خوب و چند هنريهرحال هر كسي در كارنامهبه. خوب نبودند

پولي من بوده كه آن نقش تجربگي يا بياگر كار بدي دارم از بي. كار بد دارد

خصوص با آكتورهايي كه ه بمادرولي در فيلم . را قبول كردم و بد بازي كردم

حتي . كردخصوص كاري كه علي حاتميه ب،كردم همه خوب بودندكار مي

موسيقي فيلم را ارسالن .بودكار علي حاتمي�مادرطراحي صحنه فيلم 

زير درختان دربارة فيلم. خوردكامكار ساخت و اين موزيك واقعاً به فيلم مي

در آن فيلم، اي  چون آكتور حرفه،هم بايد بگويم كه كار متفاوتي بودزيتون 

كار او . شروع كرديم به كاركردنبا عباس كيارستمي. غير از من كسي نبود

آنجا بود كه فهميدم عباس كيارستمي، اول .  خوبي براي من شدهخاطر

كرد و بعد طرح و نوشته را با آن منطبق هاي خودش را پيدا ميلوكيشن
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چون آدم اگر . شكل بودالبته كار با او م. كرداو خيلي راحت كار مي. دنمومي

.گرفتخواست قدم آهسته برود جلوي آدم را مياي ميذره

ها را پيدا گشت و آدمهايش در ميان مردم ميبراي انتخاب شخصيت

 كوچه و خيابان گشتيم و يك نفر را پيدا درمثالً براي انتخاب آشپز . كردمي

 عباس بعدها فهميديم كه اين مرد آشپز عين جنسي بود كه. كرديم

اما در يك صحنه كه قرار بود اين آشپز بخندد، هر كاري . خواستمي

عباس تو چهار پنج دقيقه صبر : گفتم. خنديد نمي،كرديم كه اين آدم بخنددمي

در بين صحبتم حركتي كردم كه . كردنشروع كردم با آن آشپز صحبت. كن

بگير، منتها از كن و اين صحنه را عباس روشن: گفتم. اش گرفتاين آدم خنده

درست در همان موقع كه دوربين را . پشت بگير كه صورت من معلوم نشود

.كرد من حركت ديگري كردم و آشپز از خنده كم مانده بود غش كندروشن

وقت به اين فكر نيفتاديد كه كارگرداني كنيد؟شما هيچ●

ما ديديم كساني را كه.  كارگرداني در سينما، مقوله ديگري استهمقول�

 وقتي رفتند فيلم بسازند بازيگر و يا كارگردان خيلي خوب تئاتر بودند،

كارگرداني فيلم، شم خاصي . خوبي بگيرندهنتوانستند در كارگرداني نمر

من آن شم خاص را ندارم و بيشتر دوست دارم كار بازيگري . خواهدمي

.بكنم

.و حرف آخر●

و با دانش و كار و ها با خلوص نيت و صداقت تمام شاءاهللا جوانان�

پويايي وارد اين كار بشوند و هر روز با ورزش و علم و پويايي و آگاهي راه 

.خوبي را طي كنند
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آستانه اشرفيه�1339متولد 

هنرهاي زيباي دانشگاه تهران، از دانشكدهآموخته تئاتردانش:تحصيالت

.تئاتر از دانشگاه تربيت معلمالتحصيل كارگرداني فارغ

هاي خورشيد كاروان، مهر جاودان، پرگار كارگردان نمايشنامه:هافعاليت

، بازي در ... منظومه مهر، زخم مدينه، از خاك تا افالك، سرداران و -مهر

 از �...توشه و  زخمه، مسافر بينشاني،هاي راز سپهر، كنار شير آتشنامهنمايش

هاي  انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقدس، دبير جشنواره مديرعامل1378سال 

.1382تئاتر دفاع مقدس تا سال 
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شود؟نمايش آييني به چه نوع نمايشي گفته مي●

يعني آنچه كه . دانندنويسان آيين مياساساً خاستگاه تئاتر را عموم تاريخ�

ك نياز آيين ي. بينيم از آيين شروع شده استامروز از اشكال مختلف تئاتر مي

هاي فطري و ذاتي براي بشر است كه اين نياز را با مراسمي، براي قدرت

اي به شكلي كردند و هر قوم و قبيلهبرتر و در گذشته براي خدايان برگزار مي

اي يك كار گروهي شدهتعيينپيشاي با برنامه ازد با رفتار ويژهكردنسعي مي

در يونان باستان در تاريخ داريم . را در رابطه با خدايان خودشان انجام بدهند

هاي مختلف طي چندين روز متوالي مراسم آييني خاصي برگزار كه به گونه

حاال هم در كنار اين، در تمام كشورهاي دنيا هنوز هم شاهد هستيم . كردندمي

شود كه عموم مردم در هاي خاصي برگزار ميهاي مختلف آيينكه در مناسبت

فصل . شودالً در فصل درو خرمن، آييني برگزار ميمث. كنندآن شركت مي

در فصل برداشت انگور در .  را داريمبرداشت محصول نوع ديگري از آيين

ها در واقع پس از شد و اين آييناي برگزار ميهاي بسيار ويژهيونان آيين

رفته قوانين و قواعد كنندگان اين آيين رفتهمرور زمان و در اثر اينكه برگزار

ريزيبرنامهتري را براي خودشان در نظر گرفتند و آمدند از پيش صخا

 همسراياني كردند و طراحي كردند و آرام آرام تئاتر از اين راه شكل گرفت و

سرايان خارج شد و سرخواني همسرا از گروه يك همكه وجود داشتند ابتدا

ين در آغاز، هاي آغاز كردن اين ديالوگگوو نهايتاً با گفت،را شروع كرد

.هاي اوليه تئاتر پا گرفتشكل

صورت بعدها به. هاي مختلفي يافتمرور زمان، تجربيات بشر شكلبه 

. رشته دانشگاهي برايش تعيين شد. يك علم مورد مطالعه قرار گرفت

كردند و هاي بسيار بزرگي در جهان مبادرت به تدريس در اين زمينهآكادمي

ه تربيت كردند تا اينكه امروز، شاهد اجراهاي هنرپيشه، كارگردان و نويسند

.متعدد در دنيا هستيم
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شود كه تئاتر از نمايش آييني جدا شود؟چه چيزي باعث مي●

آوايي جمعي و هم آيين به صورت دسته،طور كه عرض كردمهمان�

آوايي نياز به اين دارد كه يك ترتيب و سازماني شد و اين همبرگزار مي

شود و بقيه از سرايان جدا ميهمبنابراين يك نفر از گروه. برايش تعيين بشود

گويد بقيه آن يك نفر آغازگاه اين بود كه آنچه كه او مي. كننداو تبعيت مي

سرايان آرام تبديل به اين شد كه براي گروه همطور، آرامتكرار بكنند و همين

مرين آن سرايان در طول سال به تهمهاي خاصي جدا شد تا گروهبخش

بپردازند و بيشترين بار برگزاري آيين به دوش نفري بود كه از گروه جدا 

اين آدم، روند . شدعنوان سرگروه، يا سرخوان گذاشته ميشد و بهمي

را كه در اين آيين شركت گيرد و همه مردميبرگزاري آيين را در اختيار مي

يير از شكل آيين صرف اين آغاز تغ. كندكنند با خودش همراه و همسو ميمي

مرور زمان درواقع يك نفر شد به. شده استطراحيبه شكل يك برنامه ازپيش

گوها وگو انجام گرفت يعني ديالوگ برقرار شد و اين گفتوگفت. دو نفر

 بعد طراحان صحنه وارد ميدان .هاي مختلفي را در طول تاريخ طي كردشكل

هاي طراحي ويژه و آيينشدند كه براي برگزاري هر بخش از آيين، 

اي داشتند و اينها به معناسازي خاصي هاي سوگوارهآيين. اي داشتندشادمانه

يعني در آغاز، . نياز داشتند تا از درون معبدها به درون تاالرها كشيده شوند

هر چه آمد جلوتر، . دادگو را انجام ميوانسان با خداي خودش اين گفت

 اين  ود به مسئله انسان و زندگي، انسان و انسانمسئله انسان با خدا تبديل ش

آرام آرام سمت و سوي مسائل اجتماعي و بعضاً مسائل سياسي به خودش 

.گرفت

بينيم كه تئاتر، نقش بسيار عظيم كنيم ميكه مطالعه ميرا ما تاريخ تئاتر 

 اجتماعي، حتي مسائل اقتصادي سازي مسائل سياسي،فرهنگي در زمينه بستر

اين ضرورت در كشورهايي . ه ايفا كرده و يك ضرورت تلقي شدهدر جامع
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ها براي ترين آدمكه فرهنگ تئاتري بيشتري دارند به اين شكل است كه نخبه

، فلسفه بدانند وخواهند درباره انديشه، زندگي، هستياي مياينكه حرف تازه

. ر استگيرند تئاترهاي آن شهر يا آن كشواولين جايي كه در واقع سراغ مي

ه امروزه شاهد  كطورهمان-اين ارتباط بعد پيوستگي تئاتر را با ساير علوم

كند و هر شناسي، حقوق، فلسفه، منطق و ادبيات اثبات مي مثل جامعه-هستيم

هاي خاصي مثالً بعد ما در برهه. ها بيشتر شدچه جلوتر آمديم اين پيوستگي

 محمل خوبي بوده براي اينكه از جنگ جهاني دوم شاهد اين هستيم كه تئاتر

هاي مختلف بعد از جنگ جهاني بتوانند خودشان را نشان بدهند و اين فلسفه

حاال ممكن است بسياري از اين . همچنان ادامه داردشدن تئاتر با فلسفهعجين

همچنان با هاي نوين فلسفههاي فلسفي متروك شده باشد ولي انديشهانديشه

.تئاتر همگامند

ين نمايش آييني و نمايش ديني فرقي قائليد؟شما ب●

 آمده، وجودبههايي را كه براي تئاتر بندياساساً من بعضي از تقسيم�

نظر من تئاتر در همه به اين دليل كه به. توانم هضم كنم و يا بپذيرمنمي

هاي مدرن امروزي دارد چون تئاتر حتي در شكل. اشكال خودش ديني است

اين هدف اصلي . كندجايگاه بشر در هستي اشاره مي و هاي انسانيبه ارزش

انديشه ديني و هاي تئاتري است و اين جداي از دين تئاتر در تمام گونه

.نيست

استفاده از اشكال برگزاري مراسم عاشورا در تئاتر، استفاده از مراسم 

ر رفته زار، مراسم تمناي باران و انواع مراسم ديگري كه دشده و از دستكهنه

فرهنگ ما، وجود دارد و بسياري از مردم در جاهاي مختلف با آن عجين 

ها براي بيان يك حرف هستند و هنوز هم رابطه دارند، خب از اين آيين

ولي تئاتر . بندي تئاتر آييني قرار بگيردجديد استفاده كرده باشد كه در دسته

 اينكه شكل گيرد بدونهمان تفكر آييني سرچشمه مي كلي از طوربهديني 
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حاال اين تفكر چون در همه . ها را يدك بكشد و به روي صحنه بيايدآيين

رسد تنها چيزي كه به نظرم مي. تئاتر وجود دارد همه تئاترها، تئاتر ديني است

وقتي تئاتر دارد از انسان . همراه نداشته باشدست كه نتايج ديني را به ااين

 اين هدف، هدف برتري ،انسان استزند و هدف برتر تئاتر سعادت حرف مي

است و هدف ديني است و همه اديان الهي و غيرالهي مدعي آن هستند كه 

ها د كه انسانندين براي سعادت بشر ساخته شده و پيامبران راهنماياني هست

 تئاتر اگر به زندگي .كنندرا از گمراهي و ضاللت به سعادت راهنمايي مي

دهد قصد ترويج آن را ندارد و در دي نشان ميغيراخالقي و غيرانساني رويكر

كند و انسان را در تجربه بشري در مقابل نهايت دارد آن امر را تقبيح مي

 يعني شما در بدترين ؛ از اين نظر كه تئاتر ديني است،دهدخودش قرار مي

شكل تئاتري كه در دنيا وجود دارد در آن شكل هم به اين مسئله توجه داريد 

كند؛ به عبارت ديگر نسان را در مقابل تجربيات خودش آزمايش ميكه تئاتر ا

كند و كاراكترهاي نمايش جدا از انسان خودش را در تئاتر تجربه مي

ها در واقع به صورت فشرده در انواع انسان. كاراكترهاي تماشاگر نيستند

و از دهد بنابراين تجربه بشري را به انسان ارائه مي. دنصحنه تئاتر وجود دار

آنجايي كه ذاتاً انسان خيرخواه است، بنابراين در بدترين وضعيت چون خير 

. راند بنابراين هر تئاتري ديني استكند و بشر را از خود ميرا ترويج مي

اما تئاتر ديني كه امروزه داريم شايد به اين معني باشد كه يك داستان 

هاي ديني دگي شخصيتديني يا داستان خارجي از وقايع ديني يا درباره زن

.باشد

يكي از . داديران رخدر دوره قاجار اتفاقي در همه شئون جامعه ا●

شد؟  چقدر تئاتر غربي در ايران بومي.اتفاقات در حوزه تئاتر بود
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داد و آن اينكه وقتي ما با تئاتر غربي  يك اشتباه تاريخي رخمتأسفانه�

هاي سنتي و يعني از تمام بازي.  آنچه را داشتيم كنار گذاشتيمآشنا شديم،

هاي محلي چشم پوشيديم و مثل بسياري از اتفاقات ديگر، دچار نمايش

خودشيفتگي و ديگرشيفتگي شديم و با آغوش باز از همه چيز تئاتر غرب 

البته استقبال در معناي واحد، ايراد و اشكالي ندارد ولي ما . استقبال كرديم

ي از ملل دنيا علم جديد غرب را با آنچه خود نيازمند اين بوديم كه مثل بسيار

�در تاريخ.  اين كار را نكرديممتأسفانه ولي ،داريم مطابقت دهيم و تلفيق كنيم
آنجا كه غرب با هنرش به ايران راه پيدا كرد نوعي شيفتگي به غرب براي ما 

 ما مست اين شيفتگي بوديم و ،هاي زياديايجاد كرد كه در واقع تا سال

تعقل بكند با احساسات كه بايد شود بيشتر از آنچه وقتي شيفته ميانسان 

هاي بزرگ باعث خودش درگير است و عشق به تئاتر غربي و عشق به نمايش

اي ترجمه به ايران بيايد و آثار شكسپير و حتي آثار ارزشمند شد كه در دوره

 تا ايراني و البته انگيزه اوليه اين بود. مولير به ايران بيايد و ترجمه شود

اي از  هيچ نشانه،فرهنگ ايراني با فرهنگ آنها آشنا بشود، اما در ساختار

كارگردان در هيچ جاي دنيا خودش را باربر نويسنده . فرهنگ ايراني ندارد

انتخاب يك متن خارجي بايد فرهنگي مخصوص داشته. داندخارجي نمي

.  آن تئاتر كشيده شوندباشد و اين جذابيت را ايجاد بكند كه مردم به سمت

همين چون به اينها توجه نكرديم و بعد تمام منابع آكادميك ما غربي بودند به

. دليل ما به فرهنگ خودمان برنگشتيم

نداشتن تئاتر، اين است كه مخاطب يكي از داليل تماشاگر و مخاطب

ترها از  تئامتأسفانههمين دليل است كه به. تواند با آن ارتباط برقرار كندنمي

گويم بايد من نمي. گويندهاي امروز مردم سخن نمينيازها و دغدغه

.  چون تئاتر فخامت خاصي دارد،ترين مسائل روز در تئاتر بيان شودسطحي

ولي اگر اين انديشه اجتماعي و سياسي امروز در متن يك نويسنده نهادينه 
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خوشبختانه . ندكتر با آن ارتباط برقرار ميشود آنگاه تماشاگر ما راحت

خواهند رجعت و بازگشت به خود ها ميهاي ما بعد از سالتعدادي از جوان

اين بازگشت را بايد . دانمانجام بدهند و من اين را خيلي ميمون و مبارك مي

بينم كه خيلي من در خيلي از تئاترهاي شهرستاني مي. به فال نيك گرفت

خورشيد خواستم نمايش تي ميوقخود من . وفادار به تئاتر غربي نماندند

 اين بود كه دارم مهايترين دغدغه را كار بكنم واقعاً يكي از بزرگكاروان

يا مرا افتد؟ آ چه اتفاقي مي؛ريزمهم ميساختمان محكم تئاتر كالسيك را به

عنوان يك تجربه، با شكست قواعد حال بههر ولي به؟كنندنكوهش مي

تا با شناخت دقيق از فرهنگ خودي الهام بگيرم شده تئاتر، سعي كردم شناخته

 اين شيوه اجرايي يكي از .اي را در پيش بگيرمو يك شيوه اجرايي تازه

.هاي اصلي تئاتري ماستگونه

هايي صورت گرفته است؟در ده سال اخير آيا تالش●

هاي ها انگيزهجشنواره. ها بودندهاي اخير، جشنوارهيكي از حركت�

اثرگذاري و حمايت خوبي كه ساليان اخير از . كنندخوبي ايجاد مي

درس بسيار  براي عموم خانواده تئاتر ،هاي آييني و سنتي ما شدهجشنواره

التحصيل خارج از كشور كرده داخل كشور و چه فارغ چه تحصيل؛خوبي بود

.شناختندكه تئاتر ايراني را نمي

با شازده كوچولو از آن دوره به بعد است كه مثالً يك نمايش مانند 

شود كه البته بسيار هم گيري از نمايش ايراني به شكل تعزيه اجرا ميبهره

يعني حتي اگر متن و فكر هم خارجي باشد . موردتوجه قرار گرفته است

از اين نگاه، اين . در اشكالي مربوط به فرهنگ خودي پياده كردآن را توان مي

ره قاجار به بعد شروع كرديم كه سابقه آيد كه ما تئاتر را از دوبه ذهن من مي

از ميالد در يونان تئاتر حداقل پانصد سال قبل. چنداني نسبت به دنيا نداريم

كنيم كه سابقه صد ساله در اينجا نگاه ميباستان بوده و وجود داشته و ما
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داريم ولي از آنجايي كه بازي از آغاز با زندگي بشر عجين بوده و نمايش يك 

 براي بشر بوده، يك كشور متمدن و بافرهنگ مثل ايران كه درواقع نياز فطري

تواند  نمي،هزار سال قدمت داردپنج حداقل ،شناسانييد بسياري از باستانأبه ت

.نياز از تئاتر بوده باشدبي

 اما بار اين فرهنگ ،ايم باتجربه و از يك نظر،پس ما از يك لحاظ، جوان

. كنيماستفاده نمياز آن همراه نداريم و  بهسفانهمتأو قدمت فرهنگي تئاتر را 

بينيد كه بسياري از جوانان مطرح دنيا هنوز كه، شما همين امروز ميدرحالي

 نگاه امروزي خودشان كهدرحاليگيرند  از آثار كالسيك خودشان بهره ميهم

 نوشته شده اماسوفكلهاي زيادي داريم كه از دوره ما متن. اندحفظ كردهرا 

هاي مسئوالن فرهنگي دهند و حمايتهمان داستان و همان متن را ارائه مي

،اگر اين راهي كه در تئاتر شروع شده ادامه پيدا كند. بايد براي تئاتر باشد

دور ما به آنچه كه لياقتش را داريم و جايگاه واقعي چندانقطعاً در آينده نه

.رسيم مي،تئاتر ماست

 ياد هنر دفاع مقدس و ، بهشنويمآستانه را ميوقتي ما نام حسين مسافر●

تئاتر دفاع مقدس چه نوع تئاتري است؟ چه . افتيمتئاتر دفاع مقدس مي

كند؟چيزي آن را از ديگر تئاترها جدا مي

اساساً من براي اينكه بگويم تئاتر دفاع مقدس چه ضرورتي دارد به اين �

راف خود و زندگي  وقايع اطتأثيركنم كه تئاتر تحتجمله بسنده مي

كردن  يعني بومي؛هايي است كه در واقع بايد در زمان خودشان باشندانسان

سال تمام ملت ايران هشتيك واقعه بزرگ مثل دفاع مقدس كه. فرم اصلي

ساله است كه در تاريخ  يك اتفاق بزرگ هشت،را با خودش درگير كرده

بهره مايه بزرگ بيد از اين دستتواننظير بوده و تئاتر نميمبارزاتي ملت ما بي

 از محتوا و  خاصي اين واقعه بزرگ به شكلتأثير بنابراين، تئاتر تحت.باشد
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مقدس برخود من كارهاي مختلفي با موضوع دفاع.  استمضمون رسيده

روي سمفوني خرمشهر دوبار دو نمايش كار كردم من بر. امروي صحنه برده

شود و يوه متداولي است كه در دنيا اجرا ميكه با موسيقي اجرا شده و اين ش

البته در آن .  نمايش آن را به روي صحنه بردم،من با اجراي زنده اركستر

همه جاي دنيا، هاي خودش بهمقدس براي بيان دغدغهها، بستر دفاعسال

هاي عرصه موسيقي را انتخاب كرده بود تا بتواند با همه جاي دنيا از ارزش

به دليل اينكه فرهنگ دفاع مقدس الهام گرفته از . بزنددفاع مقدس حرف 

 در شكل اجرايي هم، خيلي از هنرمندان تئاتر ما ،فرهنگ عاشورايي است

روي سعي كردند اين شكل اجرايي تئاتر دفاع مقدس را با الهام از تعزيه بر

هاي گذشته تاكنون انجام گرفته، باعث هايي كه از سالتالش. صحنه بياورند

مقدس جايگاه بسيار خوبي در هنر و عرصه تئاتر كشور به  كه تئاتر دفاعشده

كه بگوييم تئاتر اآلن آيينه اما باز به اين معني نيست . خود اختصاص دهد

 شكل اجرايي تئاتر دفاع مقدس متأسفانه. نماي فرهنگ دفاع مقدس استتمام

م در بخش ديگري ه، اما باز هماندباقي در همان اشكال اجرايي تئاتر غربي 

هنرمندان ما جسارت به خرج دادند و سعي كردند ساختارشكني كنند و اين 

اين به زمان زيادي اي از اجرا باشد و مفاهيم را در ظرفي بريزند كه شكل تازه

هاي تئاتر كشور هرحال تئاتر دفاع مقدس جدا از ديگر گونهبه. نياز دارد

. جدا از ديگر هنرمندان كشور نيستندنيست و هنرمندان تئاتر دفاع مقدس هم 

. طلبدها و راهكارهاي بهتر و جديدتري ميها و سياستبنابراين هنوز تجربه

خود هنرمند با خالقيت هنري خود بايد آنچه را كه از تئاتر و درام غربي 

 هم در شكل  ويادگرفته با فرهنگ خودي انطباق دهد؛ هم در مضمون

.ي با هويت ملي و فرهنگي خودش دست پيدا كند تا درواقع به تئاتر،اجرايي
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، در هاي دنيابا توجه به سابقه طوالني عنصر حماسه در تئاتر و داستان●

ايد؟تئاتر دفاع مقدس چقدر از عنصر حماسه استفاده كرده

حماسه، جزء . هاي ايراني را در خودش داردترين قصه، حماسيشاهنامه�

حال آنچه كه اآلن وجود دارد هر بهچون.  تئاتر دفاع مقدس استالينفك

حاال اگر در .  انجام گرفته استهادورههايي است كه در آن حاصل رشادت

 باز حماسه، جايگاه خود را ،مهري شودوضعيت كنوني به اين فرهنگ بي

طلبي و طلبي و حماسهايراني بحث شهادتاز طرف ديگر در فرهنگ . دارد

نفس تئاتر دفاع مقدس بوده همهميشهحماسه. خواهي وجود داردپيروزي

. حتي اگر اين حماسه شعار داده نشود،است

شبكه ما هم شبكه جوان . تئاتر براي خيلي از جوانان جذاب است●

ان به تئاتر در شهرهاي دورافتاده مندعالقهكنيد شما فكر مي. است

توانند به جايي برسند؟مي

 از ،به اين موضوع بپردازم و بعدمن از منظر تئاتر اجازه دهيد كه ابتدا �

كند انسان در طول زندگي خودش چيزهايي را مال خود مي. ديد يك مسئول 

شود در زندگي تجربه از طرف ديگر همه چيز را نمي. كه تجربه كرده است

همين به. شود تجربه كردولي در تئاتر مي. دهدكرد، چون عمر اجازه نمي

.تري هستندهاي پخته و باتجربهكنند آدمار ميهايي كه در تئاتر كدليل، آدم

برنامه خودشان را به تئاتر اختصاص هاي فوقيعني وقتي كه بخشي از فعاليت

. شوندتر مي در برخورد با مسائل بعد از آن باتجربه،دهندمي

آموزي تئاتر كار آموزاني كه در دوران دانشداده كه دانشتحقيقات نشان

بسياري از كشورهاي دنيا، . سيار خوبي در آينده خواهند شدكنند مديران بمي

هاي متعددي دارند كه حتي تئاتر را در آموزش خودشان ريزيبرنامه

 تئاتر در ايران با سيستم ديگر جاهاي دنيا ريزيبرنامهسيستم . گنجاننديم
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حاضر توجه به كار و فعاليت فرهنگي جوانان در البته درحال. متفاوت است

. يت قرار دارداولو

ترين نقطه شما براي آن جواني كه عاشق تئاتر است و در دورافتاده●

ايد؟كند چه كار كردهايران زندگي مي

يعني تمام شهرها . تمام شهرهاي كشور، اآلن داراي انجمن نمايش هستند�

انجمن تئاتر محلي است براي . ها داراي انجمن تئاتر هستندو مراكز استان

از نظر كتاب و مواد .  به تئاترمندعالقهكسوتان تئاتر و جوانان گردهمايي پيش

سعي بر اين است . كندهم، مركز هنرهاي نمايشي آنها را تغذيه مياوليه

كند و مجالت و مقاالتي كه ترجمه هايي كه انتشارات نمايش چاپ ميكتاب

ي هم به در كنار آن بودجه ناچيز. شود در اختيار تمام ايران گذاشته شودمي

اما اگر . دنشدن جوانان ايجاد بكناي براي جمعشود تا انگيزهها داده ميانجمن

صورت فعال حضور داشته باشد و فعاليت كند و هدر شهري تئاتر بخواهد ب

همكاري مسئوالن شهر نياز دارد تا براي تئاتر  به،وجود داشته باشد

. دقيقي بكنندريزيبرنامه
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هاي  تعريفي از محدوده سني جوان براي ما ارائه بدهيد و تعريف●

كند بيان روانشناختي و فيزيكي را كه در اين محدوده سني صدق مي

بفرمائيد؟

هاي نوپا تا بيست سال است و اينها مثل درختپانزده اين محدوده بين �

ها مملكت ما را وجه شود، چون هميناند كه بايد به آنها تو ظريف صادقي

و اعتقادي، مسير بسيار مترقي را توانند با باروري علمياينها مي. سازندمي

.براي آينده مملكت بسازند

من معتقدم كه بايد براي اينها . ها بسيار نابساماننددر اين دايره سني، جوان

.كارهايي تدارك ببينند كه به آينده خوب منجر شود

ثر است اعم از هايي كه بر محيط جوانان مؤمانلِه عوامل و اِدربار●

 توضيحاتي بفرمائيد؟ ابتدا درباره  ...خانواده، كنكور، آموزش و پرورش و

 رشد و شكوفايي جوان صحبت كنيد؟خصوصنقش خانواده در

خانواده از يك مرد و زن و چند بچه تشكيل نشده، بلكه از مادر، پـدر و                 �

تعامل ميان مادر، پدر و فرزند، تعامل ميان زن و شوهر           . دشوفرزند تشكيل مي  

يك مادر و پـدر     .  بلكه تعاملي عميق و انساني و اجتماعي است        ،و بچه نيست  

چه وظايفي دارند و در قبال آنها فرزنـدان يعنـي پـسر و دختـر چـه وظـايفي          

. اش تنها آشـپزي در خانـه يـا نگهـداري از همـسر نيـست               مادر وظيفه . دارند

هاي دنيا، كلمه همسر وجود ندارد و       در بيشتر زبان  .  واژه زيبايي است   »همسر«

عبـارت  بـه . گيـريم كار مـي  ههمسر را ب  ما از كشورهاي نادري هستيم كه كلمه      

 همسر هستند يعني هر دو با اين تعامل كلمه همسر دريـاي  ،ديگر، پدر و مادر 

مـادر بـه اينجـا      . نـد هاي زندگي در خانواده را بايد بدان      وسيعي از راه و روش    

او وظيفه دارد خانه را . رسد كه چگونه با فرزند و همسر تعامل داشته باشد       مي

در محيط خانه و شرايط خانواده را طوري مهيـا كنـد كـه بچـه        . گرم نگه دارد  
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جوان بتواند  . جوان بتواند ادعاي جواني كند و استراحت نمايد       . آنجا رشد كند  

پدر هم تنها . طورپدر هم همين. داشته باشدفكر بكند و تربيت ذهني و علمي      

وظيفـه پـدر فقـط ايـن     . بياورد و خرج خانواده بكنـد وظيفه ندارد كه پول در   

نيست كه با همسرش ارتباط داشته باشد بلكه تعامل آنها، جوان مملكت ما را               

ست هاي كه در آن خانواده    نوع تفكر بچه  . سازد و رابطه بين پدر و مادر را       مي

سـت از   ااينم كه گفـتن اينكـه خـانواده مجموعـه    كتصور مي . سازد مي را هم 

اگـر  . تعامالت ميان مادر، پدر و فرزند، خود گوياي بسياري از مطالـب اسـت          

 در ايـن   ،كند و چطور بايد با فرزندش رفتار كنـد        خانواده بداند كه چه كار مي     

ري، صورت اتفاقات نادري داريم كه منتهي به خـالف يـا عـدم پـرورش فكـ                

داده اسـت، پـدر و مـادراني كـه          كار تحقيقـي نـشان    . بچه شود ذهني و علمي  

بـا هـم    گيرند و تعامل بـسيار گرمـي      عهده مي روظايف خوبي را در خانواده ب     

.دهندوقت بچه بد به جامعه تحويل نميدارند هيچ

.  گوياي اين مسئله بود داشتم كهيك كار تحقيقي در استان مازندرانمن 

توجه داشتندبيشتر خانواده فرهنگي بودند يا به خانواده دراني كه درپدر و ما

ويژه دختراني كه به دانشگاه به. بودندهاي دانشگاهي تحويل جامعه دادهبچه

كرده داشتند و اين گوياي  درصدشان مادران تحصيلنودراه يافته بودند باالي 

 دارند و تعامل بين پدر و مادر هر كدام نقش اساسي.  از مطالب استيبسيار

فكر نكنيد فرزند بايد خودش را . ساز باشدتواند آيندهمادر و پدر و فرزند مي

آنها بايد . من اآلن روي سخنم با جوانان است! از اين تعامل كنار بكشد، نه

دختر چه نقشي در . ثر استؤبدانند كه در تعامالت خانواده، فرزند چقدر م

 پسر ،كردن به پدر داردمحيط خانواده و كمكداشتن كمك به مادر، گرم نگه

. دهدچه نقشي دارد و اينها همه تعامالتي است كه به خانواده شكل مي

.ساز باشندتوانند سرنوشتها ميفرزندان در اين خانواده
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گيري آينده يك جوان موفق، مهمترين اركان پس شما براي شكل●

دانيد؟اجتماع را خانواده مي

،عبارت ديگربه. بندش مدرسه استنم كه پشتدابطن خانواده مي�

مدرسه، مأمن دوم فرد است و اگر مدرسه بداند چطور با فرد رفتار كند و اگر 

در مدرسه شرايطي باشد كه بتواند جامعه را پرورش دهد مطمئن باشيد كه 

و اگر پدر و مادر، تعامالت اجتماعي و علمي. جوان خراب نخواهد شد

شود، اگر را خوب حفظ كنند وقتي جوان وارد مدرسه ميفرهنگي خودشان 

!كند ما چرا جوان بد داشته باشيم؟هم بداند چكار ميمدرسه

بودن بينيد كه در صورت نامناسبشما نقش خانواده را به حدي مي●

آيا نقش اوليه،. محيط بيرون از خانواده، بتواند فرزندان را هدايت كند

 توجه به اينكه در ساير جوامع امكان بروز  باثر و قاطعي است؟نقش مؤ

تواند در ساماندهي به اين  آيا خانواده مي،هر نوع ناهنجاري وجود دارد

ها نقش قاطع و نهايي داشته ها يا بهنجاركردن اين ناهنجاريناهنجاري

باشد؟

. تواند بچه را بسازدكنم خانواده در آن شش سال اول ميبله، تصور مي�

اي است اش، خانوادهداند كه خانوادهشود چون مي مدرسه ميوقتي بچه وارد

 يكي از ،ببينيد. اش اعتماد دارد به خانواده،ي در تربيتش داردمؤثركه نقش 

نفس است كه به اعتماد، فراهم كندفرزندتواند براي شرايطي كه خانواده مي

اگر آن را در شش سال اول به وجود آورد، از طرق مختلف، مثل دادن

 و تقويت اين نكات فرزند، مثل توجه به نكات مثبت فرزندمسئوليت به 

 به بيراهه او، درواقع فرزندها و استعدادهاي مثبت يا شناسايي توانايي

ش ا خوب تشخيص بدهد و مثالً بداند فرزنداگر خانواده اينها ر. رودنمي

خوان خوبي  درس نبايد حتماًاوشود، توجه داشته باشيد كه هنرمند خوبي مي
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يهنرمند خوبتواند خواهم اينها را از هم جدا كنم ولي مي البته نمي.بشود

. شان شركت بدهدها را در كارهاي گروهيتواند بچهمثالً خانواده مي. بشود

تواند نقش خودش را خوب پيدا بچه بايد بداند كه در گروه، نقشي دارد و مي

راي جواني و نوجواني او بسيار احترام گذاشتن به شخص در كودكي، ب. كند

خانواده اگر اينها را خوب اجرا كند مطمئن باشيد بچه منحرف .  استمؤثر

االت را ؤ اين سبارهگردد به دامان خانواده و دوچون برمي. نخواهد شد

. پرسدمي

حتي اگر زمينه انحراف وجود داشته باشد؟●

 پدر و مادر چون مطمئن است كه. رودپرسد و ميآيد و ميمي! بله�

تشخيص داد، به پدر و مادر و همچنين اين را  او وقتي .دوستش دارند

اگر گفتند تو كارت را خوب انجام دادي، او به . شودخودش وابسته مي

اما . داندحال خودش را جدا از خانواده نميدراين. شودخودش متكي مي

 بسيار فراينديعني اين يك. مكمل اين نقش خانواده، مدرسه و دانشگاه است

.بسيار دقيق و مسير بسيار مطمئني است

فرزندشان به دنيا تك. آيدپدر و مادر جواني، فرزند اولشان به دنيا مي●

توانند با بچه ارتباط برقرار كنند و آيد تا شش و هفت سالگي نميمي

نش رود در مرحله دبستان و پيش دبستان در كنار همساالوقتي كودك مي

 يعني عمالً تربيت از ؛كند نوعي تناقضات رفتاري پيدا ميگيردقرار مي

كار بايد بكنند؟آن وقت پدر و مادر چه. حيطه خانواده خارج شده است

چون وقتي . توانند تنها خودشان باشندپدر و مادر مي. كنممن تصور نمي�

اين زوج . گوييم خانواده، يعني مجموعه تعامالت ميان فرزند و پدر و مادرمي

 شما ،عبارت ديگر به.وان خودشان پدر و مادر دارند و متكي به آن هستندج

كنند و صاحب فرزند كنيد كه وقتي دو نفر ازدواج ميميمطرح اين بحث را 
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داده باشند شوند اگر آن تعامالت خانوادگي خودشان را خوب انجاممي

بسياري از . م ولي اگر انجام نداده باشند، ما مشكل داري،آيدمشكلي پيش نمي

مشكالت جامعه ما از همين جوان بودن زوج كه متكي به پدر و مادر 

.آيدوجود مياند، بهنبوده

امروزه در عصر صنعت خيلي سخت است كه به آن ارتباطات پايبند ●

باشند؟

. اگر فرهنگ خانوادگي خودمان را گم كنيم، حرف شما درست است�

در آن رشد كرديم را نبايد از مدت و فرهنگي كه فرهنگ اصيل و طوالني

شما مطمئن باشيد اگر فرهنگ خود را از دست بدهيم اصالت . دست بدهيم

ما بسيار غني فرهنگ ايراني و اسالمي. دهيمخودمان را هم از دست مي

بينيم كه فرزند چه نقشي دارد و شرايط خانواده در اين دو فرهنگ مي. است

بنابراين توصيه . ستقالل در آن رشد كندشود كه اين متكي بودن و اباعث مي

دادن ازدست. ها اين است كه فرهنگشان را از دست ندهندمن به جوان

شما به دنياي صنعت . دادن بسياري از چيزهادستفرهنگ، مساوي است با از

شود كه آدم فرهنگش را كردن در اين محيط دليل نمياشاره كرديد، اما زندگي

سياري از كشورهاي نوپا، مردم فرهنگشان را از حتي در ب. از دست بدهد

 ولي بسياري از كشورهاي متمدن فرهنگشان را از دست ،انددست داده

كنند كه  عمل ميطور هنوز همان؛اند مثل ژاپن وارد صنعت شده،اندنداده

.كردندپنجاه سال پيش پدرانشان عمل مي

 و آرمان دارند؛ آلدهايجوانان بعد از رسيدن به بلوغ جواني، احتياج به ●

حاال . دهدهاي فكري و اجتماعي كه به زندگي آنها جهت ميآرمان

 پرورش داده شود و چگونه بايد هدافي كه جوانان دارند بايد چطورا
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مندي را متخصصان، در زندگي و شان هدفمند شود و اين هدفزندگي

اجتماع چگونه تزريق كنند؟

 دكتر، افسر، خلبان:گويد مي؟ شويخواهي چكارهپرسند، مياز بچه مي�

چينند و ها را دوروبرشان ميها دخترها، عروسكبعضي وقت.  مهندسيا

اما در آينده . كنندبازي ميخواهند بشوند، نقش آن چيزي را كه در آينده مي

ست كه در خانواده  اعلتش اينرسند يا نه؟معلوم نيست كه به اين شغل مي

شود بچه وقتي وارد مدرسه مي. شودعيف ميآرام ضها آراماين نقش

حتماً . دوره راهنمايي، بايد كشف شود كه چه استعدادي دارددر مخصوصاً

اين .  بشود...تواند يك هنرمند خوب يا يك فرزند، نبايد دكتر بشود بلكه مي

 تنها آموزش و در مدرسه،.را بايد خانواده و بعد مدرسه تشخيص بدهد

در .  استفرايند بلكه پرورش هم بخشي از اين ،ستدادن كافي نيدرس

.شودهوش كودك، نوجوان و جوان شناخته مياينجاست كه

اي است كه بايد در ذهن جوان ترين فرضيهگويم هدف، مقدسمن مي

من معتقدم كه بايد . اين فرضيه مقدس را بايد چطور روشن كنيم. روشن شود

د بچه در آينده در مسيري قرار شواين شناخت باعث مي. بچه را شناخت

.بگيرد كه براي او سازنده است

هت ها در جرسد ولي اين زمينهجواني به مرز هفده هجده سالگي مي●

.استعدادهاي او فراهم نشده است

!شودنمي. تعريف شما غلط است�

!انديا اينكه تصور كند كه استعدادش را نشناخته●

.مگر اينطور باشد�

 آيا اين ؟نند از هفده هجده سالگي راهشان را بشناسندتواها ميآيا بچه●

پذير است؟نامكا
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كند و آن اشتباه اي كه خطا ميبچه. بر استي زمانفرايندخير، آموزش �

اگر شما . كشد كه برگرددسال طول ميگيرد يكرا در مدت شش سال ياد مي

. گويم بله من مي،گوييد نهمي

سگ اصحاب كهف روزي چند

يكـان گـرفت و مـردم شــدنپي 

.جبران استاگر كسي خطا كند و اين را جلو ببرد ديگر غيرقابل

هايي باشند مثل خواص كه بتوانند خودشان را از ممكن است جوان●

درون تغيير بدهند؟

يفتد، گاهي ممكن است يك شوك اجتماعي باعث شود چنين اتفاقي ب�

. گرددباز هم اين به شناخت برمي. تواندهر كسي نميالبته. هرچند نادر است

ها، اين انداختن بچهگويند با زندانبعضي مي. تغيير رفتار بسيار مشكل است

اما اگر اين بچه . آنجا ممكن است بدتر شود!  ولي نه،كنندمشكل را رفع مي

 ممكن است جلوي آن خطاها در پسين ذهن خود، شناخت خوبي داشته باشد

در مطالعات، من ديدم كه گاهي اختالفات خانوادگي باعث بسياري . را بگيرد

بنابراين . گوييم همسر، نبايد اين اختالف باشدوقتي ما مي. از معضالت است

اي كه در درون اختالفات، اعتياد و فقر رشده كرده، بچه خوبي نخواهد بچه

از طرف ديگر، اگر من .  استمؤثرماعي هم البته فقر فرهنگي و اجت. شد

ام بد گذارم بچهنمي،بدانم به كدام جامعه تعلق دارم و احساس امنيت بكنم

.بشود و بچه بد نخواهد شد

تواند در آموزش دخيل باشد يا فقط عامل انساني ميهم فناوريآيا ●

اين نقش را دارد؟

تعريف لغوي و د كه خو آموزشي فناوري، بگوييد فناوريشما نگوييد �

.»هاي علميبرخورد سيستماتيك با پديده«:تعريفش اين است. معنوي دارد
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 در اختيار آموزش فناوريحاال اگر . استهاي علميآموزش هم يكي از پديده

 فكر كنيد !آيد ميوجودبهقرار بگيرد چقدر شكوفايي زيبايي در مجامع علمي

شي رشد كند و به آن سيستم عميق و  آموزفناورياي از دوران كودكي با بچه

هاي  اآلن بچه!شود و خوب ميمؤثرشكوفاكننده ذهن برخورد كند، چقدر 

بسياري . شوندگيرند و وارد دنياي كامپيوتر ميكوچولو پشت كامپيوتر قرار مي

مؤثرتوانند در پيشرفت علميگيرند، پس ميدنيا را ياد مياز نكات علمي

.باشند

اين . هدفمندي جوانان و ايجاد انگيزه در جوانان بودبحث درباره●

در جوامع كنوني، مسائل . تواند ابعاد مختلفي داشته باشدايجاد انگيزه مي

هايشان در زندگي، شود مطرح كرد كه به جوانان براي هدفزيادي را مي

وقتي جوانان به سن شانزده  . دهد انگيزه ميمثل كنكور مثل هنر و فرهنگ

يعني فكر . شان كنكور باشدترين دغدغهرسند شايد بزرگالگي ميهفده س

اين . گيري آينده، بايد كنكور را پشت سر بگذارندكنند براي شكلمي

بينيد؟معضل را شما چگونه مي

تواند كنم كه دانشگاه ميمن توجه شما و جوانان را به اين نكته جلب مي�

هر ساله.يهمه خوشبختنهاما بخشي از خوشبختي باشد 

ميليون و پانصدهزار اگر اينها را در يك. نكوري داريمهزار كپانصدوميليونيك

ميليون ايراني در سال گرفتار و نيموضرب كنيم چيزي در حدود هفت تا هفت

افتد كه موقع كنكور، در خانواده مثالً گاهي اتفاق مي. نگران كنكورند

 چون برادر ،كند بازيياحبت  صتركگويند نبايد برادر و خواهر كوچمي

شوند و هميشه درموقع كنكور، همه درگير مي.خواند درس مي داردبزرگ

اگر شناخت استعدادهاي جوانان ما . كشنداين مجموعه را داريم كه عذاب مي

 و ره فرهنگ و ارشاد، آموزش و پرورش اگر مسئوالن ادا،مطرح بشود
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بگيرند حتماً كنكور را از حالت عهده ها، پرورش كودكان را بهدانشگاه

.بودن خارج خواهند كردمعضل

 تا ،توانيد به علم وفادار باشيداي كه ميبايد به جوانان بگوييم تا اندازه

ها بگوييد كه كودكان را به خانواده. توانيد به مطالعه وفادار باشيدكه ميجايي

گويم كه نمي. نيستبدانيد كه خانه بدون كتابخانه . به مطالعه عادت بدهيد

چون همه خانواده، آن . كافي استهم كتابخانه مجلل باشد بلكه چند كتاب 

چرا . حاال سالي دو تا پنج كتاب هم اضافه كنيم بهتر است. را دوست دارند

! كه كتاب و كتابخانه داشته باشد؟اي نداشته باشيمخانه

ي شيكي داريم هاچون ما خانه. البته بايد فرهنگ كتابخواني جا بيفتد●

. بسيار دارند ولي خواننده ندارندهاياي زيبا و كتابهكه كتابخانه

همه مطالعه كنند و آن معضل كنكور ولي بايد طوري جا بيندازيم كه! بله�

ها بدانند كه خانه بدون كتابخانه نيست حتماً به مطالعه اگر بچه. از بين برود

آنها بايد بدانند كه جاي ديگري . دجوانان ما هم مأيوس نباشن. آورندروي مي

 مثالً در ،توانند خودشان را شكوفا كنندهست كه آنها ميغير از دانشگاه

....ورزش، هنر و 

تواند به جوانان انگيزه بدهد؟هنر بگوييد كه چطور ميدرباره●

داشته باشيد اگر شما غمي. گيردتشخص خاطر انسان در هنر شكل مي�

شما اگر . رود غم از بين مي،دهيدد و غم را نشان ميكنيوقتي نقاشي مي

اي موسيقي بسازيد و شادي و غم خودتان را در آن پياده كنيد روانتان قطعه

شود كه اين باعث مي.طوراگر شعر زيبا بگوييد هم همين. شودآزاد مي

. فكرتان در بعد عميق انساني فرو برود، به جاي اينكه به جاي بد كشيده شود

اي داشته باشد به شرطي كه تواند در زندگي جوانان ما نقش ارزندهر ميهن

م بكنيم، نه اينكه به فرهنگ أاين هنر را با آن اصالت فرهنگي خودمان تو
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اگر فرهنگ خودمان را از دست بدهيم، هويت خودمان .بيگانه متوسل شويم

.تهنر نيسشود كهدهيم و چيزهايي وارد ذهن ما ميرا از دست مي

استنباط من اين است كه ابزار هدفمندي يك جوان مثل ورزش، هنر و ●

.دهدست و فرهنگ به اينها جهت ميغيره جدا از فرهنگ ني

:گويد او مي.كندلندشير از كساني است كه درباره فرهنگ صحبت مي�

اين فرهنگ پويا باشد اگر . سازدتعامل ميان جامعه و فرد، فرهنگ را مي«

سازد و اگر تعليم و تربيت پويا باشد فرهنگ پويا را  پويا را ميتعليم و تربيت

پويايي فرهنگ يا «:گويدوقت مياين توالي را شما داشته باشيد، آن. »سازدمي

».تعليم و تربيت زماني پويا است كه فرهنگ به خودش جهت بدهد

هدف در فرهنگ ما چيزي كه جاافتاده، اين است كه براي رسيدن به●

ه دانشگاه برويم؟بايد ب

اند ولي ارند كه به دانشگاه نرفتهبسياري از بزرگان فرهنگ ما وجود د�

 چون فرهنگ ،اندها مبتذلگوييم همه فرهنگما نمي. اندخودشان رشد كرده

ها را گرفت و تطابق داد و بنابراين بايد اين فرهنگ. خوب هم وجود دارد

 كساني ،از طرف ديگر. كنديجاد ميرفتن به دانشگاه، شكوفايي ا. استفاده كرد

گيرند تا به كار ميهشوند نبوغ خود را بالتحصيل ميهم كه از دانشگاه فارغ

.همه چيز به آنها بدهدجايي برسند نه اينكه دانشگاه

 فقط از بين ،خوانندروند و تئاتر مياي به دانشگاه ميشما ببينيد مثالً عده

اينها به خود و فرهنگ خود وابسته . شود مي شخصآنها دو يا سه نفر، فالن

.اندبوده

هاي امروز نوعي مشكالت فكري و رواني ديده در زندگي جوان●

ت ئنفس، نشنفس و عزتبهاعتماديشود كه بعضي از آنها، از نوعي بيمي

وجود آورد؟نفس را بهچگونه بايد اين اعتماد و عزت. ستگرفته ا
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 كه البته اآلن هم بعضي      - بيايد وجودبهي بايد   هاي مختلف نهادها و سازمان  �

بايـد از ايـن     . پرورش پيدا كننـد   در آنها   ها   جوان  تا -از اين نهادها وجود دارد    

فرهنگسراهايي كه در تهران است، در ديگر شهرها هم داير كننـد و كـار ايـن                 

پايي بيرون بياينـد و كارشـان سـاختن ايـن           فرهنگسراها اين باشد كه از خرده     

. هـا باشـد  نفس و گرفتن نكات مثبت و پرورش جوانها و دادن اعتمادبه   جوان

هـاي ورزشـي هـم      ها و مكـان   هاي پارك حتي در اين فرهنگسراها و كتابخانه     

توانند از استادان و دبيران بازنشسته كه كاري ندارند و دوست دارند دانش             مي

مـا  . ورت كننـد هـا بـا آنهـا مـش    خودشان را ارائه بدهند استفاده كنند و جـوان        

هاي ورزشي زياد باشد و ورزش رونق       اگر مكان . هاي ورزشي كم داريم   مكان

اين وظيفه مـسئوالن اسـت كـه در هـر           . شود خيلي از مشكالت حل مي     ،يابد

بايد كتابخانه و نگارخانه ايجاد بكننـد تـا         . محله يك مكان ورزشي ايجاد كنند     

. ها به آنجا بروندبچه

اي كه المان چون نگارخانه. ي باشداه هر محليعني يك مكان جذاب در●

.كند جوان نيست آنها را جذب نميبرايداخلش 

ترين جاهاست و غيـر از      هاي ورزشي از اساسي   من معتقدم كه مكان   . بله�

ا بـروز   ها بيايند و در آن تئاتر بازي كنند و استعدادشـان ر           آن، جاهايي كه بچه   

. ضروري استدهند، هم بسيار

من هم دوست دارم . كنم يك ايراني احساس مسئوليت ميعنوانبه

! شايسته باشند با اين همه استعدادفرزندان ايران

!اي كاش اين استعدادها را باور كنيم●

به جوانـان   هم كه شما    اين برنامه . ما بايد آنها را شكوفا كنيم     . باور داريم �

.ا تشكر كنيماست و ما بايد از شمهاي مهميايد، از بخشاختصاص داده
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حتي آموزشي كه از . ها بايد به شكل درست باشدآموزش براي جوان●

.دهدشود نتايج خودش را در جواني نشان ميكودكي شروع مي

ترين چيزي كه ممكن است اين مملكت را نجات بدهد آموزش اساسي�

.تواند هر چرخ پنچري را به حركت دربياوردآموزش مي. است

يفرايندآموزش .  ما به آموزش نياز داريمم، كنياگر از هر بعدي نگاه

يعني دستگاه شما، .  است هدفمند و معينفراينداين . دوسويه است

هاي مختلف كه مسئول آموزشند بايد مردم را به سويي صداوسيما و سازمان

 ما ،در آموزش مثبت. البته ما آموزش منفي هم داريم. ببرند كه مطلوب است

سويه را بگيريم و در آن غور بكنيم و عوامل مختلفي را كه  دوفرايندبايد اين 

 آموزشي كه فناوريشوند فراهم بكنيم؛ از جمله منجر به پيشرفت آموزش مي

 اآلن همه :مثالي بزنم. كندي است و آموزش را تسهيل و تسريع ميمؤثرراه 

 اين از ترس ،بندند را ميشان ايمنينشينند كمربندوقتي پشت ماشين مي

ترين كار شروع اين آموزش بايد از ابتدايي.  آموزشخاطربهليس است نه پ

اين آموزش . شودچون باعث تغيير رفتار مي. البته اين هم خوب است. بشود

گيرد اما بعد از شكل ميكه درست است . گوييمرا شرطي و كالسيك مي

كت چرخ آموزشي ممل. مدتي كه اجبار را برداريم ممكن است از بين برود

حتماً بايد سريع، دقيق، خوب و هدفمند باشد و خوب بچرخد و ادامه پيدا 

م بود و ها خواهي مطمئن باشيد ما از بهترين،اگر اين چرخ خوب بچرخد. كند

.هااگر خوب نچرخد از بدترين
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 چون شما مدير شبكه جوان هستيد بد نيست ؛كنيم از جوان شروع مي●

گويند؟بدانيم كه در تعريف شما، جوان به چه كسي مي

ها ايد كه بعضيحتماً ديده. م تعريف كنيمتوانيجوان را چند جور مي�

براي جواني مرزي قائل نيستند و اگر به كسي بگوييد كه شما فرد مسني 

بنابراين، مرزها خيلي مرزهاي . گويد كه من دلم جوان است مي،هستيد

يعني اينكه اگر كسي در درون خودش شور و شعفي . موردقبول همه نيست

 سالي هم از 80 يا 70رغم اينكه  علي،باشدرا احساس كند و نشاطي داشته 

.كند خودش احساس جواني مي،عمرش گذشته باشد

. باز بگذاريمطور را همينمرز جوانيانتهاي توانيم ، ابتدا و ولي ما نمي●

هدف قرار  را كهينابايد اين مرزها مشخصاتي داشته باشد كه آن مخاطب

دهيم مشخص باشد؟مي

كنيم را هم جوان تلقي ميمتتان عرض كردم آنها من در مورد اول كه خد�

بعضاً هم شايد از ما هم خيلي .  نكرده آنها فكر نكنند كه پير هستندتا خداي

شود يك تعاريف مختلفي دارد اما تعريفي كه از جواني مي. تر باشندجوان

گذارد اي كه درواقع فرد پا به دوران بلوغ ميدوره، تعريف فيزيولوژيك است

اما از حيث فيزيولوژيك . شودرد مرحله ديگري از زندگي خودش ميو وا

.توان دوره جواني تلقي كرد سالگي را مي30 يا 21 سالگي تا 15بين 

. شناسي ممكن است تعاريف ديگري برايش قائل شويمنظر جامعهاما از 

دوره را پشت سر آن رسد و درواقع از زماني كه فرد به دوره بلوغ مي

شود اي از استقالل در زندگي و معيشت ميتا زماني كه وارد مرحله،گذاردمي

عنوان دوران جواني تواند بهگيرد مياي را بر دوش ميو مسئوليت خانواده

خاطربهكنيم در كشور خودمان با اين تعريف، هر چه ما نگاه مي. تلقي شود

پس به . تر شدهياينكه سن ازدواج باال رفته، احتماالً سن جواني ما هم طوالن
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هاي ماست، در  سالگي، سن ازدواج جوان35شود گفت كه اگر اين معنا مي

توان دوران جواني در نظر گرفت و اگر  سالگي را هم مي35حال حاضر تا 

 سالگي 19 و 18برگرديم به گذشته كه پسرها و دخترها زودتر در مرز 

 دوره جواني ،گرفتندميعهده كردند و مسئوليت يك خانواده را بهازدواج مي

. سالگي بود19 يا 18همين حول و حوش 

هاي اجتماعي شايد بتوانيم تعريف مشخصي ارائه كنيم و از بعد مسئوليت

آن هم پذيرش مسئوليت خانواده است كه ديگر فرد از آن زمان به بعد وارد 

اي است كه فرد از مرحله جواني اين عرصه، عرصه.شودعرصه بزرگسالي مي

اين تعريف، خيلي كتابي . گيرداي را برعهده ميگذرد و مسئوليت خانوادهيم

خود . بينيدهاي مختلف مراجعه كنيد تعاريف متفاوتي ميتابك اگر به .است

عنوان جواني تلقي گويند و بعد از آن را به سالگي را مي19ها تا آمريكايي

. كنندوره اطفال تلقي مياوقات، د سالگي را گاهي18 يا 17كنند و حتي تا مي

11 ممكن است تا ؛هاي ديگر متفاوت استالبته اين مسئله در فرهنگ

ي بشود كه اين بعد از آن وارد نوجواني و بعد جوانو سالگي، فرد طفل باشد 

اي است از چيزي كه در ذهن اين مجموعه. آوردتر ميسن جواني را پايين

.من است

شما كدام .  مخاطبان خودش را داردعنوان يك رسانه،شبكه جوان به●

دهيد و اي مدنظر قرار ميعنوان يك كار رسانههايتان را بهيك از تعريف

سنجيد؟اريد يا با آن آمار سني ميگذمخاطبانتان را در آن جدول مي

.تر عمل بكنيم مجبور هستيم با ميزان سن بسنجيمما اگر بخواهيم دقيق�

كنيد؟عمل مي در شبكه نفضايي كه داريد اآلهمان يعني ●

يعني ممكن است در . ايمكرده سال فرض 30 تا 15ما مخاطبان را بين �

 يا باالتر هم مدنظر باشد اما سن موردنظر ترپايينها، سنين بعضي از برنامه
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،فرض ما بر اين است كه ميانگين سن ازدواج. باشد سال مي30 تا 15شبكه 

بندي ما اساس تقسيمبراين سال است و 30در كشور چيزي نزديك 

 سالگي را 15از آن طرف هم كه ما سن . بندي نزديك به واقعيت استتقسيم

 اين است كه دوره بلوغ در كشور ما از نظر سني خاطربهكنيم فرض مي

 سالگي و 10 يا 9دخترها بين . شوندها زودتر بالغ مي يعني بچه،تر استپايين

بعد از گذر از اين دوره كه دوره . شوند مي سالگي بالغ13 يا 12پسرها بين 

تواند به  سالگي مي15شوند كه سن نوجواني است وارد دوره جواني مي

.جواني نزديك باشد

نوجوان چه كسي است؟●

.نوجوان درواقع كسي است كه بين طفوليت و سنين جواني باشد�

دقيقاً كجا؟●

كند؛ يعني از مي در دوران بحران بلوغ سپري  كههاي عمرطيفي از سال�

كم اين كم. گيردش شكل مي و شخصيتشناسدكه خودش را ميزماني

گرفتن و بعد از اينكه يك ثبات نسبي هم در كند به شكلشخصيت شروع مي

توان گفت كه دوران نوجواني را سپري كرده  ميشود،اين شخصيت ايجاد مي

 بيشتري نسبت پذيريبه تعبيري در دوران جواني، شخصيت فرد شكل. است

بندي كه براساس سن بلوغ كنم تقسيممن فكر مي.  داردبه دوران نوجواني

 به يك ثبات )چه دختر و چه پسر(شدن فرد شود در همان اوان بالغانجام مي

.رسدنسبي مي

دهيد؟شما نوجوانان را هم در گروه سني مخاطبان خودتان قرار مي●

 ما ،شودهن و جسم فرد ايجاد ميبعد از اينكه يك ثبات نسبي در ذ! خير�

كه ازدواج توانيم از آن زمان به بعد، او را مخاطب در نظر بگيريم تا زمانيمي

. سالگي30حدوداً تا ، يعني كندمي
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 با ها بدانيم و بيشتر ما براي اينكه نظر شما را درباره جوان،آقاي دكتر●

 راستي خودتان .برگرديم به جواني خودتانبهتر است كه  آشنا شويم شما

هنوز جوانيد؟

هر  ولي طبق تعريف اولم كه،طبق اين تعريفي كه من عرض كردم نه�

دانم اين شور و شعف هنوز البته نمي! باشد، شايدكسي شور و شعفي داشته

فرموديد كه به دوران جواني خودم برگردم؟شما!  هست يا نهندر م

دانيد؟ان را جوان ميخواستيم بدانيم كه اآلن شما خودتدر واقع مي●

يعني . كنم نه، چون اآلن انرژي دوران جواني را ندارممن احساس مي�

كنم آن حالت و انرژي و شادابي را  سه سالي است كه احساس مياآلن دو

كند و اين خودش نمونه ي سالگي آدم را عوض م30شايد واقعاً مرز . ندارم

شود كه در سان متوجه مي وقتي كه ان؛انسان استاز فصول زندگي جالبي 

.هايي داشته كه اآلن ديگر نداردگذشته چه توانايي

ها مثل جوان«، يا »كردنجواني«گويند يك اصطالحي داريم مي●

به چه معناست؟ اين .»جوان بودن«، يا »كردنزندگي

يعني . گردد به اينكه ما تسليم طبيعت نشويم فكر كنم برمي،كردنجواني�

اگر به. د را شما در نظر بگيريد همه چيز درواقع پايان دارداگر طبيعت آدميزا

هايش دن انسان نگاه كنيم، به توانمنديهاي بهمه چيز نگاه كنيم، به سلول

نگاه كنيم، اوجي دارد كه به نظر من اوجش در دوران جواني است و فرودي 

رز شود و تا مشدن دوران جواني اين فرود شروع ميدارد كه بعد از سپري

.كندكهنسالي و بعد هم تا مرگ ادامه پيدا مي

البته . كنيمو مادي است كه ما به اين شكل تعبير مياين از نظر جسمي

 بزرگان ما، كه از يك خط دروني و وكنيد كه عرفا قطعاً شما هم تصديق مي

90 يا 80(بهجت و سرور واقعي دروني برخوردارند اينها حتي تا سنين باال، 
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.همچنان به نظر من جوان هستند و روحشان در اوج كمال است)سالگي

.چون به آن سرچشمه نور نزديك و وصلند●

. اندجاودانه شده و انددرواقع به آن سرچشمه اكسير حيات رسيده�

 جاودانگي دروني و معنوي و روحي ،جاودانگي آنها جاودانگي مادي نيست

هاي  خودمان تسليم واقعيتكنيم در زندگيكنم ما سعي ميمن فكر مي. است

كند تعابير مختلفي گويند كسي جواني ميروزمره طبيعت نشويم و اينكه مي

اگر به من بگوئيد ممكن است يك . ممكن است برايش وجود داشته باشد

.  ساله بگوئيد يك تعبير ديگري داشته باشد50 به يك فرد ،تعبير داشته باشم

 اين برداشت را كند، غالباًم جواني ميگويياما وقتي كه ما به يك جوان مي

،يدي ساله بگو60، 50اگر به يك آدم . اي انجام دهد كه كار خام و نپختهدارد

:گويدممكن است بگويد همان چيزي كه حافظ مي

پيرانه سرم عشق جواني به سر افتاد

 بنهفتم به در افتاددلو آن راز كه در 

خواهد تسليم ته خود كرده و نميشود گفت كه او بازگشتي به گذشمي

.طبيعت خودش باشد

كردن و هر كسي هم كه آقاي دكتر، جواني دوراني است براي تجربه●

تان چقدر شما در جواني. كند خطا هم ميكند، حتماًبخواهد تجربه

كنيد و چقدر هم خطا كرديد و امروز كه به آن خواستيد تجربهمي

طورها چ است و امروز به جوانورتبه چه صكنيد تان نگاه ميجواني

شما . كنيدسازي ميها چگونه برنامهكنيد و درواقع براي جوانمينگاه

سازي نگاه كنيد يا يك جريان خواهيد به يك روند برنامهوقتي كه مي

كنيد، آقاي دكتر نوري سازي ايجاد كنيد از كدام زاويه نگاه ميبرنامه

 ساله؟18اندي ساله يا دكتر نوري وسي
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 دومتان را اجازه بفرمائيد در بخش اول توضيح بدهم كه سؤالپاسخ به �

ور ج. شما اشاره كرديد به اينكه، يك جوان چقدر اهل خطاكردن است

شايد يكي از . توانيم بگوئيم كه يك جوان چقدر اهل ريسك استديگري مي

بعد ها از اين جوان. كردن استهاي دوران جواني همان بحث ريسكويژگي

كارانه با مسئله ها خيلي محتاط هستند و محافظهبعضي. شوندبندي ميدرجه

گرا هستند و يك مقدار در حيطه هايي كه درونغالباً آدم. كنندبرخورد مي

.كاري باشندهاي محتاط و محافظه ممكن است آدم،نداهقرار نگرفتمسئوليت

اينها . هايي دارندجسارت و كار نيستندها هستند كه محافظه از جوانايعده

هاي شجاعيما جوان. ممكن است از خودشان نيز شجاعت به خرج بدهند

يك سري از جوانها، جوانهاي بي .  داشتيمدر دوران انقالب و دفاع مقدس

شود اينها به مزاح گفته مي. باك متهوري هستند و هيچ چيز جلودارشان نيست

كنم نه آدم شجاعي بودم و نه آدم فكر ميمن . روندكه از ديوار راست باال مي

.كارمحافظه

سازي در شبكه جوان را خواهيد روند برنامهدرهرحال، امروز كه مي●

دهيد؟طراحي بكنيد كدام نگاه را تسري مي

يك نگاه فراگير باشد ولي بايد نقطه اوجمان، يك جوان بايد نگاه ما، �

مان برخورد بكنيم اما ينانه با جامعهب يعني ما بايد واقع، را ترسيم بكندآلايده

كنيم دلخواه جامعه امروز و جوان كنيم از جواني، سعي ميكه ميترسيمي

.يافتني هم باشد جواني كه دست؛ باشدآلايده

آلايدهاين جوان . كرديد صحبت ميآلايدهشما داشتيد از جوان ●

ور جواني است؟طچ

يكي از .  تصور كردتوانتلفي مي تعابير و معاني مخآلايدهبراي جوان �

كند بخش هايي را كه يك جوان در طول عمرش سپري ميبخش
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شود بتواند خود را با يعني وقتي كه وارد جامعه مي. اش استپذيريجامعه

 و مؤثرها و هنجارهاي آن جامعه وفق بدهد و بتواند براي جامعه، فرد رمنُ

يعني جواني ( همان جوان باشد آلايدهشايد منظور ما از جوان . مفيدي باشد

كه خيلي در دو سه طيف انسان درون گرا يا بيمارگونه، يا از آن طرف، انسان 

هم  چيزي بين اين دو است؛ جواني كه،)رم جامعه نباشدضدارزش و ضدنُ

او بايد قدرت . هم شجاعو اهل فعاليت است، هم اهل علم و تجربه 

ا داشته باشد و هم اينكه از تجارب هاي سخت و خطير رواردشدن در حيطه

كه ممكن نيست گرايي چنين جواني قطعاً جوان درون. ديگران استفاده كند

تواند  يك جوان افسرده قطعاً نمي.اي هم داشته باشداست روحيه بيمارگونه

ي هاباك و متهور است و نرمجواني هم كه بي. اي بگذاردپا به چنين مرحله

 و مفيدي براي جامعه خودش مؤثر جوان ممكن استزند جامعه را پس مي

.نباشد

همه چيز را به تناسب به صورت متعادل ، جواني است كهآلايدهجوان 

و درايت و  تيزهوشي ، انرژي،انيجواز .در درون خود داشته باشد

اش بتواند به حد مطلوبي هاي مثبت دوران جوانيسنجي و تمام ويژگينكته

اين . هاي سنگين بكندپذيرش مسئوليتو خودش را آمادهبرداري بكند بهره

 گفت كه ما شايد يكي از توانيعني مي.  ماستآلايدهجوان، جوان 

هايمان اين باشد كه به نوعي همراه با جوان زندگي كنيم و هم مسئوليت

نوعي از مخاطرات دوران زندگي مطلع كنيم و هم در خودمان و هم او را به

در كنارش باشيم . باال به پايين نداشته باشيماز يعني صرفاً نگاه . كنارش باشيم

و اين حس را به او بدهيم كه مخاطرات زندگي چيست و در چه صورتي 

اين چيزهايي نيست كه در . اش مفيد باشدتواند براي خود و خانوادهانسان مي

 تجربيات خود فرد بستگي هاين بخش هم ب. قالب پند و اندرز بشود گفت

پذيرد و بيند و ميرا هم در قالب دوستان خودش مي آن يك بخش. دارد
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افتد كه نكات و ملكات پذيري هم به اين شكل اتفاق ميبخشي از جامعه

پذيرد و از آنها تبعيت بيند و ميخوب و بد را هم در دوستان خودش مي

و باشيم و تصوير خوب جوان براي سعي كنيم دوست خوبي بايد ما . كندمي

.مان را خوب انجام دهيمبه اين طريق بتوانيم وظيفه. مطلوب را ترسيم بكنيم

كرديد به خواندن رشته پزشكي، شما در جواني شروع! آقاي دكتر●

چطور شد به پزشكي روي آورديد؟

شدت به فيزيك و ام رياضي بود و بهمن تا سال چهارم دبيرستان، رشته�

خصوص فيزيك ذرات بنيادين ه  ب،رشته فيزيك.  بودممندعالقهرياضي 

من قبالً هم كه در گروه دانش راديو بودم . اخترشناسي را خيلي دوست داشتم

كردم در كردم يا مطالب و خبرهايي را كه ترجمه ميمقاالتي را كه ترجمه مي

.درباره آستروفيزيك بود% 95حدود 

تان ليحاال شما رشته تحصي. تان هنوز واقعاً همان استيعني دلبستگي●

كار  در آن اي كهتان چيز ديگري است و حوزه و دلبستگييچيز ديگر

ن نكات را با همديگر خواهم در واقع اي مي.كنيد دقيقاً يك چيز ديگرمي

.پيوند بدهيد

.گرددكنم به روحيات خودم برميمن فكر مي�

هاي هر كدام از ها و يا جذابيتكرديد يا ضرورتداشتيد تجربه مي●

كشاند؟ها ميما را به اين وادياينها ش

هر كدام از اينها براي من جذابيتي داشت و گرايش و تمايالتي ايجاد �

.دانم چطور شد ما از اينجا سر درآورديماما نمي. كرده بود

 با خودم قرار . شدممندعالقهخيلي به پزشكي و  سريال ديدم يكمن 

وارد دوران دبيرستان كه .  كه بيفتد بايد پزشك شوميهر اتفاقگذاشتم كه

تا .  رشته رياضي فيزيك خواندم و شدممندعالقهشدم به شدت به رياضي 
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يادم افتاد كه بايد به بعد ام رياضي فيزيك بود و انتهاي دوران متوسطه رشته

همه.  چون با خودم عهد كرده بودم كه پزشكي بخوانم،پزشكي بروم

البته مشورت هم .  را رها كردم)بنياديتافيزيك و ذر(هاي خودم دلبستگي

سال هفت. آمدم رشته تجربي و پزشكي دانشگاه تهران هم قبول شدم. كردم

. سالگي25پزشكي خواندم تا 

وقتي پزشك شدم دو سه سالي هم كار پزشكي كردم ولي در تمام اين 

 وارد راديو 1367يعني بعد از دوران ديپلم، سال . مدت در راديو هم بودم

دقيقاً با . ارتباط داشتمهم با مطالب آسترو فيزيك ه و گريختهشدم و جست

. داشتيمدوستان خوبي.  كارم را شروع كردمجهان دانشعنوان اي تحتبرنامه

اوقات براي گاهي. هم ترجمهو كردم در اين برنامه، من هم نويسندگي مي

م اوقات كار كارشناسي انجانوشتم و گاهيهاي پزشكي نقد هم ميكتاب

هاي ديگري البته نه در اين برنامه، در برنامه. بعد هم سردبيري كردم. دادممي

 چون ،هاي ديگر اين بخت را آزمايش كردمو بعد در گروه.از گروه دانش

 هم به  وهم به رياضي عالقه داشتم،  هم به شعر و هنر؛ق متنوعي داشتميعال

ها كار كنم و قدم بزنم و اين حيطه در تمامينق باعث شد مي اين عال.عرفان

سال بود طي هفتدوران پزشكي هم كه. م را سپري كناوقات فراغت خودم

تشكيل شبكه جوان آن موقع . شد و ما وارد مقطع جديدي از زندگي شديم

 با اين . با آنها كار كنمشبكه جوان در ن دوستان دعوت كردند كه م؛شده بود

نجام بدهم و در خدمت دوستان باشم و نيت وارد شبكه شدم تا كار شبكه را ا

اما . ق شخصي خودم و پزشكي را ادامه بدهميهمان عالبعد هم برگردم به

!طور نشداين

وقتي كه . شود گفت كه تعلق خاطر بزرگتان كار رسانه استدرواقع مي●

؟لويت قرار داردورهايش نكرديد يعني اينكه اين در ا
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 اگر از .را به كسي تحويل بدهيم و برويمشايد اين امانتي باشد كه ما اين �

.تراستتحملاين منظر نگاه كنيم قابل

اما اين . ها امانت است پستفرمائيد تماميالبته به تعبيري كه شما مي●

چون شما در . جذابيت بيشتري داشته باشدشايد نوع كار براي شما 

حال، رعين حتي خود كار راديو را و د،ايدكردههاي مختلف، تجربهحوزه

ي شما قرار دارد تا موارد خاصي از مندعالقهادبيات و شعر در حوزه 

در جاي . كند اينها در كار رسانه است كه بيشتر تجلي پيدا مي،خب. علم

-شناسمكه حداقل من نمي يا اين-شودديگر يا بيرون كمتر جايي پيدا مي

.شودر رسانه مي ولي در كا،كه بتوان همه آنها را در شغل يا پستي ديد

هاي توانيم در حوزهمييعني شما در پستي كه داريد يا هر كدام از ما

حال مختلف كار كنيم و تجربه كنيم و چيز بيشتري ياد بگيريم و درعين

.هايمان را به ديگران منتقل كنيميافته

كار رسانه براي . هاي خاص خودش را داردهم جذابيتالبته كار رسانه�

حاال . ، بسيار شيرين استدهمهاست دارم اين كار را انجام ميمن كه مدت

اش هم جذاب و  كار تئوريك، جذاب است،گذشه از اينها كه كار عملي

.استزيب

 جوان امروز يهايمندعالقهآقاي دكتر، شما چطور به ساليق و ●

شويد؟ آيا يك كار آكادميك و سيستماتيك از كجا متوجه مي. بريدميپي

 يا جواني خودتان را رسيد،ا بر پايه حدس و گمان به نتيجه ميداريد ي

دهيد؟مدنظر قرار مي

هايي كه ما بتوانيم شايد يكي از راه. كردجواني خود ما كه خيلي فرق مي�

. هاستكردن با خود جوانها مطلع شويم، زندگيهاي جواناز عاليق و سليقه

 برادر جوان، خواهر ،ر خودتانشما در كنا. در فاميل، ما جوان زياد داريم



507دكتر عليرضا نوريوگو با گفت

هاي خود ما كه تا حدودي برداشت. جوان يا ساير اقوام نزديك جوان داريد

.گذار استتأثيركنيم در شبكه جوان كار مي

شبكه هايي كه در همه بروبچهكه را كتمان كنيم مسئله توانيم اين نمي

ها عي با اين جواننو از خود شما گرفته تا بنده، به،كار هستنده مشغول بجوان

اما اگر بخواهيم . دانيم كه چه تمايالتي دارند تا حدودي مي.كنيمزندگي مي

تر اين كار را انجام دهيم طبيعي است كه رويكردهاي علميبه صورت دقيق

ها از نيازسنجي. كنيميعني ما با نيازسنجي اين كار را مي. برايش وجود دارد

دهنده، بعضاً ما هستيم و سفارش.شودام ميطريق مركز تحقيقات سازمان انج

. دهنددهند و گزارشش را به ما مياوقات هم خودشان انجام ميگاهي

هاي ديگر سازمان يا هاي بخشاوقات هم در واقع ما از نتايج پژوهشگاهي

مثالً نحوه برخورد . بريمهاي ديگر خارج از سازمان نيز بهره ميبخش

در داخل شبكه ما . ه تجمل و رفاه براي ما مهم استهاي تهران با مسئلجوان

بايد به اين مسئله توجه بكنيم كه براي يك جوان تهراني داشتن كامپيوتر و 

.موبايل از ضروريات است

آيا اين رفتار يا تعلقاتي كه . رسد اين اطالعاتي است كه به ما مي،خب

گردد به  برميحاال. اند درست است يا نههاي ما پيدا كردهامروز جوان

گيرد در جهت تعديل اين سازي هم كه شكل ميبرنامه. هاي بعديتحليل

خاطر جوانان يا فرض بفرمائيد ميزان تعلق. گرايشات و تمايالت خواهد بود

فرمائيد كه  شما مي،اگر اآلن از شما بپرسيم. نوع خاصي از موسيقيبه

ست كه در نظرسنجي جالب ا. هاي ما به موسيقي پاپ عالقه دارندجوان

. بينيد كه بين موسيقي پاپ و موسيقي سنتي اختالف چنداني وجود نداردمي

ما هم در آن محصولي كه به آنها ارائه . مخاطب دوست دارد هر دو را بشنود

 البته در .دهيمدهيم قطعاً اين نياز يا اين عالقه را مدنظر خودمان قرار ميمي

.ممكن است صددرصد نباشدشود ولي حال حاضر هم انجام مي
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شنوم، اغلب هاي شبكه جوان را مي من وقتي برنامه،جناب آقاي دكتر●

يعني از . كنند شبكه در يك محدوده بسته گزارش تهيه مي اينگزارشگران

 حتي نصف تهران ،شودنظر جغرافيايي حتي تمام تهران را هم شامل نمي

توانيم در  طريقي ميما صداي جوانان را از چه. شودرا هم شامل نمي

 حاال تلفن هم خيلي مطلوب ؟نام شبكه جوان داشته باشيمهاي برسانه

ي كه در ان آن كس، جوانان ايراني.زنند عده معدودي زنگ مي؛نيست

ي كه در يك انند يا آن كسنكروستاهاي سيستان و بلوچستان زندگي مي

د نتوانر ميند چطونكمغان يا ايالم زندگي ميشهر يا شهركي در دشت

؟ را بشنونداند و ديگران صدايشن را در شبكه خود منعكس كنانصدايش

جنس . شود خيلي توجه نمي،هاي دنيا به گزارشدر خيلي از شبكه�

كارش . كنند خبري است كه در واحدهاي اخبارشان استفاده مي،گزارشگري

قرار. ها باشددهنده نوع درخواستبنا نيست انعكاس. هم مشخص است

بنابراين ما از گزارشگر هم نبايد اين را . است كه رخدادي را گزارش كند

ها و نيازهاي مخاطبانمان را  اين بهره را ببريم كه الزاماً درخواستبخواهيم،

اين مطلبي كه شما . هم استفاده كردشود از اين وسيلهاگرچه مي. بگويد

ظام سيستماتيك، براي گردد به اين موضوع كه ما بايد يك ن برمي،فرموديد

ها ها در قالب طرحهايش، انجام پژوهشيكي از بخش. اين كار طراحي كنيم

.هاي مراكز تحقيقات مختلف استو پژوهش

ر طوچ. راديو با صدا كار دارداما تحقيقات يك چيز مكتوب است ●

در شبكه جوان يعني سيستمي. شود اين صداها با هم نزديك شوندمي

وان ايراني از دورترين نقطه تا جواني كه كنار جام جم باشد كه صداي ج

. يعني فرصت مساوي براي همه باشد. است با هم شنيده شود
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 متعادلطوربهكشور شود به امكاناتي كه در كل اين بخش مربوط مي�

تر پيداكردن مخاطب در آن نقاطي است كه مدنظر از آن مشكل. توزيع شده

اي نباشد كه محدود به چند شهر شبكهن شبكه جوا يعني اينكه .شماست

و ي چه از نظر كم- بلكه آنقدر وسعت و فراگيري داشته باشد،بزرگ شود

به . همه جاي ايران برسانيم ما بتوانيم صدايمان را بهتا- چه از نظر فني

از نظر كيفي ما بتوانيم آنقدر . هايمان كافي باشدمعناي اينكه تعداد فرستنده

هاي خودمان برقرار بكنيم كه آنها ضمن اينكه پات را با جواناين حالت سم

اين هم، خيلي مهم است .  با ما ديالوگ هم برقرار بكنند،كنندبه ما اعتماد مي

فهمد، با زبان خودشان هاي آنها را ميدغدغهجوان شبكهكه آنها بدانند كه 

ا هم وارد اين كند و به اين طريق به اين شبكه اعتماد بكنند و آنهصحبت مي

ممكن .  اين چيزي است كه بايد در شبكه اتفاق بيفتد.مفاهمه دوسويه شوند

اين فراگيري صددرصد حتماً باشد ولي است بخشي در كشور اتفاق افتاده

اگر ما به آن نقطه برسيم كه مخاطب ما در هر جاي ايران كه صداي ما . يستن

ي وجود دارد و آن چيزي كه در اين شبكه صداقتكه شنود احساس كند را مي

دهد صداقت و صراحت دارد و دروغ يا پروپاگاندا در آن وجود ارائه مي

 وازدگي ،كند و اگر غير از اين باشدندارد، طبيعتاً با آن ارتباط مثبتي برقرار مي

بنابراين، يكي از وظايف كلي . راندكند و مخاطب را از ما ميايجاد مي

،هستندسازها كه خط مقدم اين مجموعه برنامهخصوصه هاي شبكه ما ببچه

.اين است كه با زبان خود اين دوستان با آنها صحبت كنند

سالش تمام شده و  كه شبكه جوان هفتهستيم روزهايي ، درآقاي دكتر●

. سازي در شبكه جوان چگونه بودهروند برنامه. سالگي استدر مرز هشت

چرا شبكه جوان را سني . شدهچقدر از تجارب اين چند سال استفاده 

ها تعاريف محتوايي دارند؟كه ساير شبكهاند در حاليتعريف كرده
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اي به اندازه به نظر من هيچ جامعه. بودن جامعه ماست جوانخاطربه�

 ميليون نفر از 30اگر دقت كرده باشيد شايد قريب به . كشور ما جوان ندارد

اين رقم كه دهند تشكيل ميرا جوانان ما واندي ميليوني جمعيت شصت

 ميليون جمعيت باشد 20 شايد در كشوري كوچك فقط .بااليي است

اي بنابراين اختصاص رسانه.  ميليون نفر فقط جوان داريم30كه ما درحالي

 سهم بزرگي از جامعه را  آنهااگر. ها چيز عجيبي نيستخاص براي جوان

حاال در راديو . نها لحاظ كردبايد براي آهم اي را سانهرپس دهند ميتشكيل

كنيم كه براي از اين بعد هم ما خدا را شكر مي. اين قرعه به نام شبكه ما افتاده

.كنيمها كار ميجوان

سال در اين هفت. گذردسال از عمر ما در شبكه ميهفتنزديك به

اوقات اين را واقعاً ما خودمان گاهي. رسانه، عمر خيلي كوتاهي است

زمان از نظر . شود كه يك سال در راديو مانند يك ماه سپري ميگوييممي

سال عمر طوالني نباشد به تعبير ديگر، شايد اين هفت. گذردنسبي سريع مي

ها هاي خاص براي ارائه برنامه به جوانبراي راديو، تا بتوانيم به الگوها و مدل

توان قعاً ميها را واطور كه شما فرموديد يك سري از شبكههمان. برسيم

در . هاستدليلش هم نوع ارائه برنامه.  رامعارف و  شبكه قرآن مثالً؛شناخت

يكي از .  آواهاي قرآني و آواهاي مذهبي داريد،آنجا شما موسيقي نداريد

. كند بحث موسيقي استمتفاوت ميشبكه سراسري چيزهايي كه ما را از 

توليد در كشور ما ان ممكن است نگاه كنيد ببينيد چقدر موسيقي براي جو

شود؟ شما در هاي ديگر استفاده نميآيا اين موسيقي در شبكه. شودمي

بينيد در يك شبكه فقط موسيقي كالسيك پخش هاي خارج از كشور ميشبكه

در راديوي مخصوص جوانان، موسيقي راك و پاپ غربي و در اروپا . شودمي

ه اينها با نوع موسيقي از بينيد كمي. كنندموسيقي پاپ آمريكايي پخش مي

.شوندهمديگر افتراق داده مي
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الدي شان راديويي بود كه به آن در ايالت باوارياي آلمان، براي افراد مسن

50،60هاي هايش موسيقي نوستالوژيك دههگفتند كه نوع موسيقي ميراديو

نراديو جواشود شما بين اين راديو و حاال اين قضيه باعث مي.  بود70و 

، بخشي داريم كه  نداريمما يك چنين چيزي در كشورمان. تفاوتي قائل شويد

كه هاي خارج از سازمان هم  از موسيقي،سازدها موسيقي ميبراي همه شبكه

.كنيمبه صورت محدود استفاده مي

شبكه براي ها از اين موسيقيصورت مشخص و مجزا ه ولي باز هم ب

نوع ديگري از كار كه . كنندها استفاده ميهمه شبكه. شود استفاده نميجوان

 بحث نوع ارائه برنامه ،شودها ميباعث اختالف و ايجاد تفاوت بين اين شبكه

و گويندگان برنامه است كه گويندگان ما تا حدودي تفاوتي با گويندگان 

. هاي ديگر دارندشبكه

ن از ايهاي جوان وجود دارد و ما صرفاً هاي ديگر هم گويندهدر شبكه●

.مند نيستيمموهبت بهره

يكي از چيزهايي كه شما براسـاس نيـاز و تمايـل مخاطـب           ! بحث محتوا �

بتوانيد صحبت بكنيد و محتوا را ارائه بدهيد، نوع ارائه محتوا در بيان مطلب و       

هـاي  به تعبير ديگر شما اگر در كارتان اسـتفاده از كليـشه           . ايجاد مفاهمه است  

 را داشته باشيد طبيعي است كه مخاطب جوان شما كه           سازي راديو رايج برنامه 

است كه دنبال تنوع و نوآوري است و اگر دائماً چيـزي توليـد نـشود و                 آدمي

دهـد ناخودآگـاه     نيايد در طول مدتي كه دارد برنامه شما را گوش مي           وجودبه

كند شما رسانه ستروني هستيد و بـا رسـانه           احساس مي   و زندشما را پس مي   

شما دائماً بايد يـك چيـز جديـد خلـق     . كنديا عقيم ارتباط برقرار نمي سترون  

 يك مولود جديد، يك ديالوگ جديد، يك ارتباط جمعي متفاوت بتوانيد      ،كنيد

مخاطب جوان شما، بتوانـد شـما    تا   تواند به شما كمك كند    اين مي . خلق كنيد 
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دنظر و  كنيـد بايـد مـور     ضمن اينكه آن مطالبي كـه عنـوان مـي         . را تحمل كند  

.سند مخاطب قرار بگيردپمورد

كنيد؟ صحبت ميآلايدهشما از يك فضاي ●

 اين كار دارد شبكه جوان درصد در 40 يا 30كنم حدوداًمن فكر مي�

تناسب با نياز مخاطب گفته اما از نظر اينكه چه چيزهايي م. شودانجام مي

، درصد70گوييم اين كه مي.  درصد باشد70 يا 60 شايد شود،مي

دهد كه ميزان ها نشان ميكنم و بررسيكه من خودم فكر ميمعناستبدين

شايد يكي از داليلش، همان . قبال مخاطبان شبكه خيلي افزايش پيدا كردهستا

 ضمن اينكه يكي از كارهايي كه خيلي .پسنددرويكردي باشد كه مخاطب مي

محور رماند و فمشكل است اين است كه راديوهاي ما به شدت محتوايي

.نيستند

هاي متمايزي داشته باشد كه كنيم كه شبكه جوان فرمچرا ما كاري نمي●

ها نيست؟وتي است و مثل بقيه شبكهمخاطب متوجه بشود شبكه متفا

، از نقاط  داشتيمدر مباحثي كه ما در دوره مديريت رسانه در آلمان�

وقتي ما با آنها . لمان مثالً از انگلستان، فرانسه و خود آ،آمدندمختلف اروپا مي

عصر اي داريم به نام  برنامهشبكه جوانگفتيم در كرديم و ميصحبت مي

 دقيقه فقط 50گفتم اين برنامه  و اين مخاطب خوبي دارد و من ميگفتمان

 جوان جز  كهگفتند امكان نداردمي. شد باورشان نمي،گفت و شنود است

هاي هاي جوان شبكهدنيا شبكهدر تمام نقاط . كندموسيقي چيزي را تحمل

 دقيقه اطالعات 6 يا 5د و نكن درصد موسيقي پخش مي96. اندموسيقايي

هايي كه  جوان.انجام شدهدر سه دوره مراجعه كنيد به نظرسنجي كه . دندهمي

.پسنديم قالب ميزگرد استاند ما قالبي را كه مي شده، گفتهسؤالاز آنها 

فقط در كشور ما و شايد . دهدا جواب نميچنين قالبي در هيچ جاي دني
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هاي ما در يك دوره  چون جوان،چرا اينطور است. چند جاي ديگر باشد

افتد در حوزه هايي اتفاق ميدر كشور ما، بحث. كنندكامالً متفاوت زندگي مي

هيچ جاي دنيا سراغ . مسائل سياسي كه شما هيچ جاي دنيا سراغ نداريد

در دوران . شان اينقدر حساس باشندخلي و خارجينداريد كه به مسائل دا

بعد هم . هاي دنيا بودند جوانان ما كامالً متفاوت با جوان،دفاع مقدس

 فرم MCشود گفت كه فرم اآلن هم الزاماً نمي. نطوريهمينطور و اآلن هم هم

هاي اين  هزينه بايدوليشود امتحان كرد را مي هر فرمي.شناوري است

همين داده كهحاضر شرايط فعلي شبكه ما نشاندرحال. ل كنيمقبوآزمون را 

ساعته و ساعته و دوساعته و نيمهاي يكصورت برنامههب) BAX(فرم باكسي

حاال ما اگر بخواهيم . داده، اجتماعي يا ورزشي جوابموضوعات متنوع علمي

ه به آن فرم ايده بدهيم نراجعخودمان يك فرم جديدي ارائه بدهيم بايد 

.هاشنونده

اي شده، با توجه به آن سوابقي كه در كسي كه در كار رسانه، حرفه

تواند بهترين فرم راديو را براي مخاطب مي،هاي موجود راديو داردبنديفرم

اين باب را بسته . هم بسته نيستدر  شبكه اين باب .  طراحي كندشبكه جوان

هاي بندينهاد بدهند و فرمتوانند طرحشان را پيشدوستان مي. ايمنگذاشته

جديدي را مطرح كنند و ارائه دهند و به اجرا درآورند و هر كدام كه به سليقه 

. اجرا شود،مخاطب نزديك بود
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نقاش و تصويرگر كتاب 

اي دانشگاه هنرهاي زيبدانشگاهاز التحصيل رشته نقاشي فارغ:تحصيالت

ارشدكارشناسيالتحصيل رشته نقاشي در مقطع  فارغ،تهران در مقطع ليسانس

.و مدرك هنري درجه يك، دكتراي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

انشگاهدارشدكارشناسيمدرس :  سال25هاي ايشان در مدت فعاليت

سازي  تصوير.كاربردي دانشگاه سوره و دانشگاه علمي، دانشگاه آزاد،هنر

، مدير و هاي كودكان و تصويرسازي براي مطبوعات كودك و نوجوانكتاب

20خصوصي، تدريس نقاشي كودكان به مدت مشاور انتشارات دولتي و 

المللي، سال، داوري چند نمايشگاه تخصصي دانشجويي در سطح كشور و بين

فكري كودكان و  پرورش  كتاب كودك، طراحي براي كانون50طراحي 

ناشران خصوصي و دولتي و آزاد، شركت در براي ن و همچنين نوجوانا

 جهاني تصويرگري ليون دوساالنه:چندين نمايشگاه بزرگ خارجي از جمله

دوساالنه، 1993 تصويرگري كره در سال دوساالنه، 1990فرانسه در سال 

 جهاني تصويرگري بولونياي ايتاليا دوساالنه، 2004تصويرگري چين در سال 

 جهاني اسپانيا در سال دوساالنه، 1991-92- 93-94-95- 96اي هدر سال



دوساالنه، اولين 2003 تصويرگري پرتغال در سال دوساالنه اولين �1992

، نمايشگاه تخصصي تصويرگري ايتاليا2002تصويرگري جهاني ژاپن در سال 

، در 1994 در سال ، نمايشگاه تخصصي تصويرگري در ژاپن1995در سال 

1990بلگراد در  و 2004 و 1990 در يوگسالوي ،2002، در چين 1992كره 

.2004و 

برگزيده تصويرسازي در ايران، فرانسه، اسپانيا، انگليس، ايتاليا، آلمان، 

تركيه، سويس، ژاپن، پاكستان، اوكراين، كره، كانادا، هندوستان، چك، آمريكا

. آذربايجانو

، برگزيده 1990اني فرانسه در سال  جهدوساالنهلوح افتخار از :افتخارات

صويرگري ت، برگزيده 1992، 95،94،93تصويرگري ايران از بولونياي ايتاليا 

، لوح افتخار و مدال بلورين اولين نمايشگاه 1992 در سالايران از اسپانيا

، لوح افتخار كانون 1370هنرهاي معاصر تهران در سال تصويرگران موزه

، لوح افتخار شوراي كتاب 1368 نوجوانان در سال پرورش فكري كودكان و

، لوح افتخار نمايشگاه برگزيده نمايشگاه تصويرگران 1370 در سال كودك

، لوح افتخار اولين و دومين نمايشگاه گل و گياه در سال 1381 در سالايران

، چاپ طرح 1381در سال ، لوح افتخار وزارت ارشاد اسالمي1373 و 1371

 و داور چند نمايشگاه دانشجويان و 1990يورك آمريكا در سال يونيسف نيو

.المللي و داخليهاي معتبر تصويرسازي بينداور نمايشگاههمچنين 
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. نشدني استيك كليت فراموش تصويرسازي در اذهان عمومي●

 حتي .شكل كه ما براي زندگي روزمره خود به تصويرسازي محتاجيمبدين

 در قبال هر شنيدار يا هر ، تخصصي انجام ندهيمصورته اگر اين كار را ب

 كلي تصويرسازي هاين جنب.سازيمگفتاري، تصوير در ذهن خودمان مي

اما تصويرگري . شودمردم دنيا ديده مياست كه در زندگي روزمره تمامي

 خاص و تصويرسازي براي كتاب و طوربهكه مدنظر ماست تصويرسازي 

باره، شما در اين. ته به ادبيات است به نوعي وابس...مطبوعات و 

توضيحات بيشتري بفرمائيد؟

توانيم بگوئيم به مفهوم كلي يا تعريف كلي كه براي تصويرسازي مي�

زبان ساده و براي جوانان و دانشجويان اين است كه تصويرسازي مساوي با 

.پردازي استخيال

ويرسازي صورت مختصر تعريف كنيم، زبان و بيان تصهاگر بخواهيم ب

آيد به نوعي تفكر نابي كه سراغ تصويرسازها مي. پردازي استمعاصر، خيال

 و هم در حال، ما جاري بودههو اين تصويرسازي ناب جاري، هم در گذشت

هاي  ويژگيپردازي است وتعريفش به صورت ساده، خيال. هم در آينده

جا براي يك. هاي مختلفي داردبنديتصويرسازي تقسيم. مختلفي دارد

 گاهي  وخواهدويژگي و مختصات خودش را ميكه مطبوعات است 

 براي شاهنامه  يافرض كنيد براي يك رمان.  براي ادبيات است]تصويرسازي[

هاي بزرگ تبليغاتي كه بخشي از آن تابلوها حتماً شما در خيابان. است

 پس به غير از تصويرسازي و ساختار آن، .ايد، ديدهتصويرسازي است

. هاي مختلفي استصويرسازي شامل قسمتت

 از تصوير ،ددهن اينكه كيفيت خوبي را ارائه خاطربهامروزه در دنيا بيشتر 

به تصويرسازي علمي، در بولونياي ايتاليا در حال حاضر . كننداستفاده مي
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 زمين از هكشانند براي اينكه واقعاً كربيشتر جوانان را مي. كنندبيشتر توجه مي

از اين قبيل يشدن فضاي سبز و مسائلب و هوا، آلودگي هوا، كملحاظ آ

دهند براي همين تصويرسازي محيطي انجام مي. حالت وحشتناكي پيدا كرده

.اهميت بدهندبه آن است و در كشور ما بايد بيشتر  مهميهو اين مسئل

دانيد و آن را در تعامل با شما تصويرسازي را يك حرفه مستقل نمي●

درست است؟. بيند كه بايد با هم جلو بروندميادبيات 

ها و ها و بيانتوانيد استنباطشما مي. تواند به شكل مجرد هم باشدمي�

تصوير، . اي از تصوير داشته باشيدهاي تازهها و دريافتجستجوها، احساس

آيد و تصوير ماندگار مكمل ادبيات است يعني نوشته به كمك تصوير مي

توان ديد و شكل دومش خيلي حسي هر دو شكل هم ميولي به. شودمي

.با تصوير داردپيوند تازه و محكمي پس ادبيات.است

همانطور .  پيشينه ادبيات در ايرانه دربار،به مطلب خوبي اشاره كرديد●

شان در سطح  ادبيهدانيم شايد ما جزء كشورهايي باشيم كه پيشينكه مي

هاي بزرگي داريم كه بر روي آنها ما متن. استجهان بسيار قديمي

توان بهترين تصويرهاي موجود را انتخاب كرد و روح تصويرگر هم از مي

توان در كارهاي خوبي مثل اش را هم مينمونه. ادبيات جدا نيست

كه پشتش بوده تصاوير بسيار  ادبيات مستحكميخاطربهشاهنامه ديد، كه 

 تصويرگران ايراني، مثل تمام از طرف ديگر. خلق شدهاز آن زيبايي هم 

.اندمردم ايران ذاتاً شاعر بوده

 شايد ؟رده قوي در دنياي امروز چگونه تجلي پيدا كهحاال اين پيشين

يم كه ما به نوعي شايد جزء اولين كشورهايي بوديم كه بتوانيم بگوي

حاال اين انفصال تا حدودي .  تصويرسازي داشتيممان ادبيات قويخاطربه

 اين است كه ادبيات مطابق روز جلو نيامده يا خاطربه آمده، اين وجودبه
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خواهيم بدانيم كه چرا جدايي مي. تصويرسازي ما به روز جلو نيامده است

شود؟ادبيات و تصوير از هم ديده مي

است كه بايد  بسيار مهميه، تصوير شعر است و اين نكتبعضي جاهابله، �

يم گوي ما ميكند اين است كه مثالًشه مرا اذيت ميهمياي كهنكته. توجه كنيم

هتصويرسازهاي ما سه دهكار  تيموري تصويرسازي داشتيم يا اوج هدر دور

هر لحظه متغير است و هر كنم براي اينكهمن به اين شكل نگاه نمي. پيش بود

هنر به غير از آگاهي، دانش، بينش، فرهنگ، و . افتداي ميلحظه اتفاق تازه

. آيد ميوجودبه آنجاست كه تصويرسازي ناب .دهدرخ مي كه ي استتفاقاتا

اي داشتيم و هيچ كاري نكنيم و العادهفوق متون ادبي اينچنينيم ما  بگوياينكه

 اين به نظر من ركود است، براي اينكه اوج اين كار، هم در ،فقط تعريف كنيم

.ادبيات و هم در تصويرسازي انجام شده است

شود انجام داد اي داريم، چه بايد بكنيم، حاال چه كار ميا چه وظيفهحاال م

 اين نكته مهمي، سال پيش را هم داشته باشد200همان ارزش فرضاً كه

 خودم، ولي يك جاهايي بايد تالش هكنم به گذشتمن خودم افتخار مي. است

سيم بكنم كه اندازي را بايد ترچشمبنابراين، . كنم اين گذشته را معاصر بكنم

است كه بايد همه  مهميهاين نكت. براي نسل ديگر و آينده، اين كارها بماند

و كار باارزشي بود خواهد  پراكنده  و وگرنه، تصويرسازي ناتمام،توجه كنند

.نخواهيم داشت

مهمهاي شود در كنارش نكتهدر هر صورت هر كاري كه شروع مي

كنيد ساختار تصويرسازي رسازي ميمثالً وقتي شما تصوي. ديگري هم هست

توانيد  بعد مي.را بايد بدانيد، يعني مباني هنرهاي كودكان را بايد بلد باشيد

در هر صورت اين كار هم سواد بصري . يك كار تكنيكالي هم انجام بدهيد

تازه شما حرفتان را در تصويرسازي بعد از . خواهد، هم آموزش آكادميكمي

 تازه آن ،عجين شديدبا كار وقتي شما . زنيدم شد مياينكه تحصيالتتان تما
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توانيد اثر ماندگاري را شما مي. افتداتفاقات هنري و زيبا در تصويرسازي مي

.از خود به جا بگذاريد

ها، در بينم كه، اين مختصات و ويژگي، من اآلن به ندرت ميمتأسفانه

نجات بدهيم واين وضع را ما بايستي .  باشدتصويرسازي ايران كامل

كتاب يا نتوانستم سفم كه أمن مت. خواهددادن هم سواد بصري مينجات

ها كار  سالي كه با بچه25كنم يا  سالي كه تصويرسازي مي25اي در اين جزوه

اي كه وجود دارد؛ نكته.  تهيه كنم و به چاپ برسانم،كنم و معلم هستممي

هاي مختلفي ش شود و ما كتابپژوهدر اين زمينه بايستي كتاب نوشته شود؛ 

داشته باشيم تا سواد بصري اين كار را باال ببريم و كارهاي فرهنگي باارزش 

شان پراكنده است كه سطح و هاي آشفته بازار ما پر از كتاب، والّا بيايدوجودبه

در كنار اينها . جايي نخواهيم بردما راه به.  هم متن و هم تصويرها؛پايين است

نويسنده خوبي هم بيايد متن خوبي بنويسد، يك تصويرگر فرض كنيد 

،كار تصويرسازي، كار مجموعه است! اي هم، اين تصويرها را كار بكندحرفه

اگر كيفيت چاپش هم پايين باشد باز هم اين . يعني يك كار گروهي است

 من هميشه افسوس ،اي كه ما داريمبا اين پشتوانه. كتاب كار خوبي نيست

هارموني  و كنيم تا هماهنگيها توجه نميه چرا به بعضي از نكتهخورم كمي

 بتوانيم بيش از اين كارهايمان را عرضه كنيم، در بازارهاي كهايجاد شود 

، تا بتوانيم حضور پيدا كنيمها جهاني فرهنگي جهاني باشيم و در نمايشگاه

 و نو مان را به شكل امروزي با يك جستجوي تازههويت تصويرسازي گذشته

.ارائه بدهيم تا آنها بيشتر ما را بشناسند

 چگونگي تصويرسازي براي كودكان صحبت بفرمائيد و بگوييد رهدربا●

 امروز هر جا صحبت از ،چرا در ايران يا در كشورهاي ديگر جهان

گيرد؟ تصويرسازي براي كودكان مدنظر قرار مي،شودتصويرسازي مي
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تصويرسازي . راي كتاب استاز تصويرسازي، تصويرسازي بيك بخش�

ها در نظر بگيريد در همين تهران، بچه. ها و نوجوانان استكتاب براي بچه

شان را باال خواهند كه بتوانند دانشهايي مياينها كتاب. تعدادشان زياد است

هاي كودكان باشد، يعني بايد يك ويژگي حتماً بايد در كتاب. ببرند

 كتاب هشايد بتوان دربار.  شروع شودوار و خوبيتصويرسازي آكادميك

ي خوب، رنگ خوب، طرح خوب و  طراح:ها گفتتصويرسازي براي بچه

. ها استبندي خوب، شروع يك تصويرسازي خوب براي بچهتركيب

اينها مبنا و شروع . دهنداين مختصات بايد باشد وگرنه به كار اهميت نمي

چون .  بيايدوجودبهتا ارتباط در هر كتابي بايد باشد . كار تصويرسازي است

پس بايد سواد بصري كه الزم شروع . گيرندها ياد ميها بچهفردا با اين كتاب

ها مطرح هاي كودكان باشد تا مسائلي ديگر را براي بچهكار است در كتاب

 طراحي كه ما استنباط ، خب؛ طراحي استبخشفرض كنيم يك . كنيم

هاي ديگر ي كالسيك است و طراحيكنيم طراحي بزرگسال است، طراحمي

اينجا طراحي فقط طراحي تخصصي است . اصالً اينطور نيست. براي كودكان

مثالً .  اينجا سراغ طراحي تخصصي بايد رفت.كه بايستي آموزش داده شود

بينيد فرم است، نه فرم با ساختار هندسي شما وقتي كتاب كودكان را مي

آيد ها ميآيد كار كنند، نه، فرمهنشان ميهمه، در نگاه اول به ذمشابهي كه

هاي شود، شما با فرمها خاص ميكند، فرم بيان پيدا ميكند،شكل پيدا مي

در . كنيدمعرفي ميها براي بچهرئال يك داستان را رخيلي ساده، فضاي سو

ها شناخت ها را با فرم بچههنتيجه انديشه، تفكر، هوش، ادراك و حافظ

.بريدها را باال ميها و شناخت بچهيعني هوش بچه. دهيدديگري مي

داري كه براي طراحيِ تصويرسازي است هاي معنيپس از اينجا با فرم

ممكن . برد در فضاي داستان شما را مي،هايي كه معنا داردفرم. سروكار داريم

پس اينجا شناخت . است يك فضاي كمدي باشد يا فضاي جادويي و ترسناك
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برد به كه معني دارد تازه شما را ميبديل شد به فرم؛ فرميطراحي كه ت

پس اين . طلبدبعدي كه خاص است و داستان ميبعدي، دوفضاهاي سه

ها ارتباط برقرار كنند؛ يعني ها بايستي در كار باشد كه بچهها و شيوهانديشه

كه هايي ها و تصويرسازي و تصويرگر و يا كتابپيوندي ايجاد شود بين بچه

بايستي مباني را . خواهدپس هر كاري مقدماتي مي. تصويرسازي شده است

 وگرنه مشكل پيش ،بعد از آن دست به آفرينش يك كتاب بزنيم. ياد بگيريم

.آيدمي

هنر تنها خودجوشي و ارتباط برقراركردن با . هنر يك مجموعه است

 استعداد ها، خالقيت، تحصيالت ودر كنارش آگاهي، تجربه. ها نيستبچه

امروزه اصالً در هنر يك نگاه زيباشناسي مدرني مطرح است . مطرح است

.حتي براي كودكان

هاي درست و  نه نمايشگاه،نه كتاب داريم.  ما خبر نداريممتأسفانه

 خبر نداريم كه در كشورهاي ديگر براي دنياي كودكان چه بنابراين. حسابي

اينها حتي سمينارهاي تخصصي .  هستدوساالنهچندين . افتداتفاقاتي مي

.گذارندمي

گرفته براي تصويرسازي كودك هايي را كه در ايران شكلدوساالنهشما ●

دانيد؟كافي نمي

ما . ولي ما خيلي عقب هستيم.  استدوساالنهكنم شروع من فكر مي�

ها، نا  با خيلي از تجربه وهاافتد درباه بچههنوز با خيلي اتفاقاتي كه در دنيا مي

دانشجويان ممكن است .  نيامده استوجودبهبراي اينكه آن ارتباط . شنائيمآ

 ولي اين كافي نيست و بايد مداوم ، جهاني بگيرندما، مثالً چند جا جايزه

اصالً هنر تجربه است، تصويرسازي تجربه است و انتهايي . باشد و تكرار شود

فرض كنيد مثالً . شود تجربه كردهم در كار نيست و در هر سني مي
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تواند بگويد كه من رسيدم به پايان هشتادسالش است نميصويرسازي كهت

هنر تجربه است و پاياني هم در ! نه. تصويرسازي، و تصويرسازي اين است

.كار نيست

شما فرموديد غالب آثار تصويرسازي در جهان، تصويرسازي براي ●

 كودكان براي درك توانيم اين را مرتبط با اين بدانيم كهمي. كودكان است

ن به تصوير نوشته يا متن يا درك ادبيات خودشان، بيش از بزرگساال

 بيشتر ، براي خواندن يك كتاب،شان يعني دنياي ذهني،احتياج دارند

طلبد؟تصوير را مي

گيريم و تصويرسازي همين دليل است كه اول ما كتاب را ميبله، به�

كند به متن بيند بعد مراجعه مي را مي براي اينكه كودك، اول تصوير.كنيممي

ما با حافظه، هوش، درك و استعداد . ستهدر كنارش كه هاي ديگري و نكته

 معلمان ما، بايد آموزش ومربيان . ها سروكار داريم و اين شوخي نيستبچه

هايي به ما آموزش. ببينند و اين كار را در بستر هنري خاص خودش بيندازند

توانيم براي آينده، ها را نمييعني بچه. شود بعد فراموش ميدهيم وها ميبچه

. تر كنيمتر و منسجمپربارتر و منظم

شدن تصويرگري در ايران و براي اينكه تصويرگرها براي نهادينه●

هايي حمايت شوند و بتوانند كارهاي بهتري را عرضه كنند چه فعاليت

د از تصويرگري براي  چه نهادهايي باي؟صورت گرفته و آيا كافي است

كند و تصويرگران حمايت مياز آن  و آيا نهادي  حمايت كنندكودكان

امنيت شغلي دارند؟

هنر جايي هنر است . اش كنيمتصويرسازي ساده است ولي بايد پيچيده�

تر است هنر ا چيزهايي كه آشكار و مشخص والّ،دكه ناپيداها مشخص شو
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 تازه رمز و رازهاي ،كنيد مشخص ميوقتي شما ناپيداي تصويرگري را. نيست

.شودتصويرسازي شروع مي

بعد از آن ركودي . بينم صفويه ميهمن اوج هنر تصويرسازي را در دور

شوند و  براي اينكه حمايت نميآيد، به وجود ميدر طراحي و تصويرسازي

مان بيگانهمسلماً ما با گذشته. رسيم به حاالتا مي. شودآن ارتباط قطع مي

 براي اينكه تداوم نداشته و آن هنر هم در اوج خودش حرف نهايي ،هستيم

هاي بنيادي خودش را پس تصويرگري حاال حركت. خودش را زده است

اي بايد هاي نخبهشوند آدممسلماً جايي كه تصويرگران جمع مي. خواهدمي

 آنجا د وي تشكيل بدهنتوانند انجمناي از هنر مينخبگان هر رشته. دنآنجا باش

تار آن تصويرسازي پربارتر تئوري آن مبحث شروع شود يا ساخ. جمع شوند

نبوده است و چنين چيزي  اخير ه در دهمتأسفانه.  شودترو محكم

 اخير انجام هتصويرسازي پراكنده بدون اينكه نظم داشته باشد، در اين دو ده

بستر خودش بخش نيست و وقتي كار منسجم است و در اين نتيجه. ايمداده

،به نظر من. توانند استفاده كنندهاي بعدي ميشود و نسلاست ماندگار مي

. بود1355 تا 1345يك دهه خوب، دهه 

،هم كردكانون پرورش فكري، كار خوبي انجام داد و كارهاي ماندگاري 

توانيم ما مي.  نبود و كارهايي خوبي انجام نشدريزيبرنامهولي بعد از آن 

هاي بنيادي اين رفتيم حركتما بايستي مي. ندازيمنمايشگاه راه بي و جشنواره

ها را پيدا اين حركت. است هنوز هم دير نشده البته؛كرديمرا پيدا ميكار

 خود . بياوريموجودبهكنيم و كاري كنيم كه ماندگار بشود و شرايطي مناسب 

.تصويرگرها بايد تالش بكنند تا اين فضاها ايجاد شود

، بايد تالش )و تصويرگران جديدتصويرگران قديمي(صويرگرها  تههم

 حتماً .الزم است بيايد و كنار اين، حتماً تئوري وجودبه عميق يكنند تا پيوند

 وگرنه تكرار نمايشگاه ،بايد بنويسيم، پژوهش كنيم و بعد نمايشگاه برپا كنيم
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ويرگري ايران من اميدوارم كه روز به روز، وضع تص. كنددردي را دوا نمي

است هايي  كتابخاطربهاين . زياد خوشبين نيستمشخصاً بهتر شود، ولي من 

.هاي عجيبي كه دارندآيد، با تصويرسازيميبه بازار كه براي كودكان 

و درست خواهد كارش را برمبناي علميتصويرگري كه مي●

باط  كتاب و با مخاطب ارتهتصويرگري انجام دهد، چطور بايد با خوانند

شود تا ناشران هم از اين برقرار كند و اين تعامل دوطرفه چگونه ايجاد مي

بيم نداشته باشند كه تصويرگران خاصي كتابشان را تصويرگري كنند؟

م اين است كه بيشتر من اعتقاد. كار تصويرسازي، كار خيلي سختي است�

كوش و عاشق تصويرسازي هستند، بيايند سراغ كار كساني كه سخت

با هم  كنار آن  وبراي اينكه شما با موضوعي سروكار داريد. يرسازيتصو

كار كنيد و . استپس يك كار بسيار دشوار. ناشران مختلف سروكار داريد

هاي ديگر، تصويرسازي كاري است كه با مجموعه. بياوريد نمايشگاه بزنيد

. تخرند در ارتباط اسهاي شما را ميمثل ناشر، مخاطب و كساني كه كتاب

توانم به شما بگويم ديگري كه ميهنكت. اي استپس موضوع خيلي پيچيده

 شكل اولش يعني :شود به تصويرسازي نگاه كردبه دو شكل مياين است كه 

كنيم كه تصوير با تصويرسازي مي. انددادهبه ما كه مانيم به متني ما وفادار مي

ولي شكل دوم را توضيح . است اين شكل درستش  وها ارتباط برقرار كندبچه

براي گويد من دارم يك آفرينش هنري  آنجا ديگر تصويرساز مي:دهممي

.  را به نوعي باال ببرمهابچهبراي اينكه ادراك، احساس و هنر ، كنمميها بچه

ارتباط برقرار بكند با آن اين يك بخش ديگر است كه ممكن است نه كودك 

در نگاه . پس اين دو نگاه وجود دارد. و نه پدر و مادرها و نه حتي ناشران

شود اينگونه كار كرد، چون شود و در نگاه دوم هم مياول ارتباط برقرار مي

ها، احساس، ادراك و گويد من شعور هنري بچهمي. اصالً كاري ندارد
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باالتر ها را كنم و سطح اين بچهشان را با كار هنري بيشتر آشنا ميحافظه

با ناشران هم بايد تالش كنند .ل دوم هم درست استپس اين شك. آورممي

.كارهاي خوبي ارائه بدهندآنها ارتباط برقرار كنند تا تصويرگران 

المللي در زمينه د به يك سطح آموزش استاندارد بينما چگونه باي●

تصويرگري در ايران برسيم؟

 در  يعني آشنايي با تصويرسازي را،ها، تصويرسازي داريمما در هنرستان�

ولي در دانشگاه، سه چهار واحد در دل تمام واحدهاي . ها داريمهنرستان

يعني اصالً تصويرسازي در فضاي . ست و ثمربخش نيستهدانشگاهي 

با دانشجويان خيلي گذرا يعني . آموزشي كارشناسي نمايان نيست

خوشبختانه اآلن تصويرسازي در مقطع . شوندتصويرسازي آشنا مي

ك رشته جداست و تازه شروع شده و اينجا ريز و فني و  يارشدكارشناسي

شود و اين آموزش داده ميبه آنها شود و برخورد ميبا دانشجويان تخصصي 

 در ،كنمكل تصويرسازي نگاه ميوقتي من به ولي . بخش خواهد بودنتيجه

. هنوز نگاهمان يك نگاه خسته، فرسوده و كهنه است سال گذشته20طي اين 
دادند به نوعي م به من ياد مياچيزهايي كه زمان دانشجويين همامثالً 

 شوخي به نوعي داريم با واحدهاي درسي در تصويرسازي. شودتكرار مي

 ديگري بودن را بايد تغيير داد، چون راهكنم اين كليشهمن فكر مي. كنيممي

ياد  تصويرگري ههاي جديد را دربارها و نظريهما بايد تئوري. استنمانده

بايد بخوانيم، مطالعه كنيم، ياد بگيريم تا شكل جديدي از . بگيريم

ها را معاصر صويرسازي شروع بشود و راهش اين است كه ما اين گذشتهت

بكنيم و راهي هم نداريم و بايد آشنا شويم و در سمينارها شركت بكنيم و 

. خودمان واقعاً زحمت بكشيم، كار كنيم، پژوهش كنيم و بنويسيم

يايند و متخصصان بو واقعاً شود  محقّقدر كشورماناين امر ن اميدوارم م

.بخش باشد كنند تا كارها نتيجهريزيبرنامه
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نوبريبريژدكتر عليرضا ه

 تبريز �1328متولد 

شناس و متخصص دوره اورارتوباستان

�اه تولوزليسانس از دانشگ فوق� ليسانس از دانشگاه آنكارا:تحصيالت
.از دانشگاه سوربندكتري

. و تركي استانبوليي انگليس� فرانسه:هايتسلط به زبان

 تحت سرپرستي Imikusagiعضو هيئت حفاري :سوابق پژوهشي

Larsaعضو هيئت حفاري ، 1986 الي 1982از سال Veli Sevinپروفسور 

وهشي عضو پژ، 1989 الي 1987از سال J.L Houtتحت سرپرستي پروفسور

 وابسته به دانشكده شهرسازي دانشگاه گرونوبل Urbamidسسه مطالعاتي ؤم

 تحت سرپرستي Kargundyzعضو هيئت حفاري ، 1993 الي 1990از سال 

سرپرست هيئت بررسي ، 1996 الي 1994از سال Veli Sevinپروفسور 

، 1377قالع باستاني منطقه اهر و كليبر با تأكيد بر معماري اورارتو در سال 

كنون،  تا1379سرپرست هيئت بررسي قالع باستاني مسجدكبود تبريز از سال 

، 1380سرپرست هيئت حفاري محوطه گنبدكبود و مدور مراغه در سال 

هاي داور طرح، 1382سرپرست هيئت حفاري شهر يري اردبيل در سال 

زن «سمينار عضو كميته علمي، 1381در سال شانزدهمين جشنواره خوارزمي



فرش «سمينار تحقيقات عضو كميته علمي، » ادوار مختلف تاريخ ايراندر

. شمال غرب ايران»شناسيباستان«سمينار عضو كميته علمي، »دستباف

 الي 1991اه گرونوبل از سال دانشكده شهرسازي دانشگ:سوابق آموزشي

، تاكنون1378دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس از سال ،1993

،1384 تا 1379لوم تحقيقات از سال واحد عشگاه آزاد اسالميدان

شناسي دانشگاه تربيت مدرس از سال مدير گروه باستان:سوابق اجرايي

1381تا1379

مجله  (اورارتونگاهي جديد به معماري نظامي- :هاتأليفات و سخنراني

 ارائه �ييعملكرد قالع اورارتو- )1378 سال 4س علوم انساني، شماره مدر

هزار ساله،  تبريز سه- 1379شناسي ايران، ي باستانيشده در دومين گردهما

 تأسيسات -1380 آبان ماه �»هزارسال پيشتبريز در سه«ارائه شده در همايش 

شناسي، خرداد ماه شده در نخستين همايش ملي ايرانآبرساني اورارتو، ارائه

هاي محوطه م بر اساس يافته.جايگاه اجتماعي زن در هزاره اول ق-1381

ر ادوار زن د«المللي باستاني مسجدكبود تبريز، ارائه شده در سمينار بين

هاي شناختي فصل اول كاوشهاي باستانداده-1381، شيراز »مختلف تاريخ

 ميراث  ارائه شده در برنامه بزرگداشت هفته�باستاني شهر يري اردبيلمحوطه

1383فرهنگي ارديبهشت ماه 

كبود تبريز با ساير هاي محوطه باستاني مسجدني يافتههمگو-

المللي  ارائه شده در همايش بين�هاي دوره آهن در ايرانمحوطه

1383 خرداد ماه �»غربشناسي ايران حوزه شمالباستان«

 مجله مدرس هنر، �در تكوين هنر هخامنشيهاي غيربومينقش عاريه-

زير چاپ
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هشود و دامني به چه نوع پديده و آثاري اطالق مياصوالً ميراث فرهنگ●

آن تا چه اندازه است؟

 يك مملكت و تمام هميراث فرهنگي يعني هويت يك مملكت، گذشت�

.  اعم از منقول و غيرمنقول،شودنكاتي كه مربوط به اين فرهنگ و گذشته مي

را آيد يك رشته مواريث فرهنگي حتي افكاري كه در اين رابطه به وجود مي

.شودبا فرهنگ گذشته ما منطبق ميآورد كه به وجود مي

چرا ميراث فرهنگي اينقدر بااهميت است؟●

هر كس از گذشته خود ايم كهامروزه در جهان به اين اعتقاد رسيده�

ما حتماً بايد . تواند اميد داشته باشد به آينده و حالش نمي،آگاهي نداشته باشد

ناسيم و در اين رابطه، اآلن در كشورهاي گذشته خودمان را بدانيم و بش

هاي ابتدايي شروع حتي از دوره. كنندسازي مي عميق فرهنگطوربهاروپايي 

شود كه يعني به ميراث فرهنگي و هويت اهميت زيادي داده مي. كنندمي

هايمان، هايمان، حتي قبل از آن در دبيرستانهاميدوارم ما هم در دانشگا

 موضوع اختصاص بدهيم تا بتوانيم به آن فرهنگي برسيم به اينرا جايگاهي 

.كه در شأن ملتي بافرهنگ و متمدن باشد

اين ميراث آيا. دهدهاي دور پيوند ميميراث فرهنگي، ما را به گذشته●

،يا نه. ك متناقض استفناوريهاي فرهنگي و ها و جهشپيشرفتكهن با

 راستا حركت كنند؟توانند در يكآيا تناقضي با هم ندارند و مي

براي اينكه اگر كسي از گذشته . بينماتفاقاً من هيچ تناقضي در اين نمي�

تمام . تواند به حال و آينده اميدوار باشد نمي،خود آگاهي نداشته باشد

تواند براي ما پايه و هايي كه در گذشته استفاده شده، امروزه ميفناوري

ها و تمام كارهاي روزمره، هشاساسي باشد كه براساس آن بتوان به پژو

.جهت داد
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 جنابعالي حفظ و توجه و شناخت ميراث فرهنگي در هطبق فرمود●

اآلن وضع . يك مملكت استهويت بوميحقيقت به معناي توجه به

 آيا به شايستگي از آن ؟ميراث فرهنگي در كشور ما به چه ترتيبي است

شود؟حفظ و حراست مي

وانم بگويم سعي سازمان ميراث فرهنگي و تمام        تدر اين باره من فقط مي     �

اداراتي كه در ارتباط با اين سازمانند اين است كه به نوعي از فرهنگ و آثاري               

گـردد،  البته اين مسئله به يك شخص و سازمان برنمي     . كه داريم حفاظت كنند   

عـضوي از    تا همه در جايگاه خـود      ،حتماً بايد از اول طوري بسترسازي شود      

اي از  بيـنم كـه عـده     در بعضي موارد مـن مـي      . ميراث فرهنگي بشوند  سازمان  

هـا شـركت    زيادي دارند كه در حفاري     ههاي مختلف عالق  دانشجويان دانشگاه 

.ما بايد اينها را تشويق بكنيم كه به نوعي، از آثار فرهنگي حفاظت كننـد            . كنند

ا اداره خالصـه    توانيم در يك سازمان ي    البته حفاظت از آثار فرهنگي را ما نمي       

طلبد تـا بتـوانيم از تمـام مواريـث          ميكنيم، بنابراين حركتي جمعي و عمومي     

.فرهنگي خودمان نگهداري نمائيم

 از ميراث فرهنگي چه جامعه و مردم و خصوصاً قشر جوان در حراست●

اي دارند؟ بناي فرهنگي و تاريخي براي ما مهم است يا نقش و وظيفه

آورد؟همراه خود مياي تاريخي بهكه آن بنفرهنگ و پيامي

خواهند به ما بدهند،    ميما بايد بدانيم كه اين بناها و ساير آثار، چه پيامي          �

البته از نظر فيزيكي بايد اين بناها هم مرمت و هم حفاظت شوند و اما چيـزي   

بايد توجه  . توانيم از اينها دريافت كنيم    هايي را مي  كه مهم است، اين كه ما پيام      

 از دود ،تواند باعث تخريب آثار فرهنگي شود ته باشيم كه خيلي چيزها مي     داش

ارگ از  % 70ها گرفته تا بالياي طبيعي؛ مثل زلزله بم، كه باعث تخريب            ماشين
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ه اميدوارم سازمان ميراث فرهنگي و همكاران، يـاري كننـد كـه دوبـار             . بم شد 

!بتوانيم اين آثار را زنده كنيم

گ بم نظر داده بود كه براي بازسازي اين ارگ يك كارشناس دربارة ار●

آيد آن تاريخي الزم است كه كل بنا را تغيير دهيم و اثري كه به وجود مي

آيا اين به ارزش اين اثر تاريخي لطمه . چيزي نيست كه قبالً بوده است

زند؟نمي

شناس اعتقاد دارم يك بنا حتماً بايد من به عنوان يك باستان!  بلهمتأسفانه�

كار رفته، بازسازي شود و همين هنطبق با مصالح و موادي كه در آن بم

خواهد بفرستد صدمه كه اثر مي به اثر و آن پيامي،بازسازي اگر اصولي نباشد

. خواهد زد

اگر با همان مصالح قبلي ساخته شود آيا امكان نابودي اثر وجود دارد؟●

گيرند بايد اين مسئله خواهند مرمت اين آثار را به دست بكه ميكساني�

بازسازي يك اثر تا حد ممكن از مصالح خود بنا را مدنظر قرار بدهند كه در

توان به آن شود كه نمي وگرنه بنا به يك اثر معاصر تبديل مي،استفاده كنند

.استناد تاريخي نمود

اآلن وضعيت اماكن تاريخي ما چطور است؟ در جاهاي ديگر آثار ●

 در امنيت هستند؟ تاريخي ما چه اندازه

توانيم دخالتي وقت نمي هيچ... مسائل طبيعي مثل سيل، زلزله وهدربار�

هايي توانيم انجام بدهيم جلوگيري از تخريبتنها چيزي كه ما مي. باشيمداشته

از طرف ديگر بايد مواظب باشيم تا . آورداست كه مسائل جوي به وجود مي

.سازندني آن چيز ديگري اثر تاريخي را از بين نبرند و به جا

هاي مختلف، از چرا بعضي از بناهاي تاريخي مربوط به دوران●

شود قوام و قدرت بيشتري دارند؟هايي كه اخيراً بنا ميساختمان
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مثالً در بعضي . ايمهاي مختلفي داشتههاي مختلف معماريما در دوران�

وي صخره بنا يعني شالوده، ر. جاها از معماري خرسنگي استفاده شده است

. شده و يك كرسي سنگي و يك قسمت خشتي روي آن قرار گرفته است

 متر 7 تا 5كنيم در بعضي موارد حتي پهناي ديوارها وقتي ما اينها را نگاه مي

ايم كه كمتر صدمه هايي داشتهخيز هم نمونهاز اين بناها در مناطق زلزله. است

 با شرايط محيطي منطبق بوده علتش اين است كه وسايل ساختماني. اندديده

هاي مختلف اين آثار از نظر  البته در طي سده...شدن سنگ و نوع قفل. است

 خرسنگي به چهارضلعي منتظم اند و ازتوجهي كردهتكنيكي پيشرفت قابل

غربي، از پادشاه  بسطام در قره ضياءالدين آذربايجانهمثالً در قلع.اندرسيده

خورده، ساخته شده و به تراش جا مانده كه از سنگاورارتويي ديوارهايي به

هاي مياني داراي ها در قسمترويه بيروني اين سنگ. اندصورت چهارضلعي

ها به جهت ايجاد رسد اين برجستگيهايي است كه به نظر ميبرجستگي

هم خوردههاي صيقل مناسبي بود و قسمتهرعب و وحشت در دشمن، وسيل

ظمت را در ذهن القا كند، البته اين معماري كاربردي بوده توانست نظم و عمي

مثل مسجدكبود تبريز اشاره كنيم كه  اسالميهحاال به يك بناي دور. است

هايي كه در تبريز اتفاق افتاد، همچنان پابرجاست، هر چند رغم تمام زلزلهعلي

.خوردهاي بنا آسيب ديدگي به چشم ميدر بعضي قسمت

گذاري مقاومت اين بناها، بايد شدت زلزله و نوع  ارزشبنابراين، براي

بينيم كه چه  مي،مصالح را در نظر بگيريم و اگر به اين مسئله توجه كنيم

توانيم جواب  حاال مي.كار رفته استهمهارت و تكنيكي در ساخت اين بنا ب

.ها را هم مثال بياوريم شما را بدهيم و اين نمونهسؤال

كرديد كه ميراث فرهنگي مختصاتي از فرهنگ و آقاي دكتر اشاره ●

 نه چندان ههمين گذشتاما اگر به. دهدتمدن و هويت يك كشور ارائه مي
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بينيم كه از معماري غير  قاجار ميهدور تهران نگاه كنيم، بناهايي از دور

هايي بوده و اصوالً پذيري بيشتر در چه دورهتأثيراين . الهام گرفتهبومي

ود معماري ايراني را از معماري غيرايراني تشخيص داد؟شچگونه مي

 هنر اروپا بر هنر ايران در اين دوره، نه در معماري، بلكه در نقاشي تأثير�

دليلش هم ارتباط شرق و غرب و . خوردو هنرهاي ديگر هم به چشم مي

هايي را كه به صورت شيرواني است از اصوالً سقف. تبادالت فرهنگي است

 اين أتوان منشدقت ميكه با كميدانند، در حالياري غربي ميمظاهر معم

حاال اگر .  پيدا كردBسازي را در معماري هخامنشي و قبور سيلك نوع سقف

 زيادي تأثيرهنر و معماري اروپا بينيم كهاين مسائل را در نظر بگيريم، مي

 اين نوع ،از طرف ديگر. ته استروي معماري و هنر ايران در آن دوره، نداش

. اندها در ارتباط با محيط زيست و شرايط طبيعي به وجود آمدهسازيسقف

ها را به راحتي در آنجا سازييعني اگر به شمال ايران برويد اين نوع سقف

.بينيدمي

ارتباط بين نسل جوان با ميراث فرهنگي چگونه است؟ شايد بعضي از ●

خيلي زياد به گذشتگان، با جوانان فكر بكنند كه ميراث فرهنگي و توجه 

نوآوري و خالقيت كه خواست طبيعي جوانان است منافات داشته باشد؟

يعني امروز ما اگر .  ساختن فرهنگ استهلئ ميراث فرهنگي مسهلئمس�

. مان توجه كنيمبخواهيم از گذشته خودمان آگاه بشويم بايد به حال و آينده

 بين جوانان و نوجوانان نهادينه كنم كه ما بايد اين مسئله را درمن فكر مي

توانيم در جوانان حساسيت ايجاد كنيم كه اين براي اين كار هم مي. كنيم

يعني تا . مواريث فرهنگي جزئي از گذشته و هويت و شخصيت ماست

،اي كه نتوانيم اين ايده را در كودكان و نوجوانان نهادينه بكنيملحظه

اي كه ما فرهنگ گذشته تا لحظه. ن برسيمماايم به آن رسالت فرهنگينتوانسته
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 كل يكي طوربهاين، . توانيم در حال و آينده موفق باشيم نمي،خود را نشناسيم

از آن  خودمان افتخار بكنيم و  موفقيت ماست كه بتوانيم به گذشتهاز رمزهاي

كردن اين مسئله باشيم،  بنابراين اگر از امروز به فكر نهادينه.آگاه بشويم

وانيم در بلندمدت خيلي از مسائل فرهنگي را كه امروزه با آن درگير تمي

.هستيم حل بكنيم

كنيد به عنوان سازنده يك در سينما، شما هر آنچه در تصوير ارائه مي●

در . برساندبايست شما را به يك معنايي پيوند بزند و به پيامياثر مي

آيند حامل چه ون ميي كه از دل خاك، بيرئشناسي در حقيقت اشياباستان

زنند با يك فرهنگ كهن و هستند كه ما را پيوند ميهاي عظيميپيام

توانيم امروزي ها را چگونه مي اين است كه ما اين پيامسؤال. گذشته دور

توانيم از پيام اشيا بهره ببريم؟بكنيم و چگونه مي

اسي نشن باستا،يمگويم، ميكنيشناسي را تعريف ميوقتي كه ما باستان�

 حاال چه ،كندهاي گذشته را بررسي ميهاست كه تمام اشيا و پديدعلمي

فرق تاريخ هنر و .   چه نباشد وارزش پولي داشته باشد، چه مهم باشد

هاي مختلف بيرون اشيا و وسايلي كه در حفاري. شناسي در اين استباستان

ره جوامع مختلف  زندگي روزمهها و نحو اعتقادات، آئينه دربار،آيندمي

.هايي دارندبشري، براي ما پيام

ازميالد است وقتي ه اول پيشهزارامروزه در بيشتر جاهايي كه مربوط به

دهد اجساد را به ميآيد كه نشانهايي به دست ميشود، اسكلتحفاري مي

يا . كردندگونه كه جنين در شكم مادر است دفن ميصورت جنيني يعني آن

. دانستنددهد مرگ را تولدي ديگر ميآيد كه نشان ميدست ميه هايي بنشانه

اجتماعي آن آيد كه طبقاتگاهي اشيا و ابزاري در اطراف مرده به دست مي

ها بوده و تعلقات فرهنگي و در دهد؛ ارتباطي كه بين خانوادهدوره را نشان مي
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.دهددرجه دوم اعتقادات آنها را نشان مي

. ه به طرف شرق و گاهي هم به طرف غرب استدر بعضي جاها سر مرد

شود سر را به طرف شرق يا خورشيد يعني اينكه وقتي صبح، دفن مي

شود سرش را به طرف غرب  ميدفن وقتي بعدازظهر  وگذارندمي

 به نوعي هبينيم كه اين جامعوقتي تمام اينها را جمع كنيم مي. گردانندبرمي

.توانيم از اشياء آنها بگيريمن پيام را ميباور رسيده است و امروزه نيز همي

كردن و ساختن يك فرهنگ نوين ها بايد چه ارتباطي براي حفظجوان●

 اآلن در كشور ما تا چه ؟بر شناخت گذشته فرهنگي داشته باشندمبتني

اندازه ميراث فرهنگي شناخته شده و چه كارهايي براي شناساندن ميراث 

گيرد؟فرهنگي صورت مي

هـاي بـسيار خـوبي آغـاز     ن ميراث فرهنگي در اين رابطه، كوشـش  سازما�

ريـزي برنامـه ، به صورت     را هاي مختلف در تمام ايران    كرده، از جمله حفاري   

 آهن  هبنده خودم در تبريز در يك گورستان دور       .  است شده، سازماندهي كرده  

شـهر و   بـين مـشكين    »يـري «نام شـهر    ه  اي ب ام و اخيراً در منطقه    حفاري كرده 

اين را به اين خاطر ذكـر       . ايمها پيدا كرده  اردبيل نيايشگاه بزرگي را در حفاري     

گيرد نشانگر ارتباط ما    هايي كه اآلن در ايران صورت مي      كردم كه تمام حفاري   

هـاي مختلـف    براين از سـخنراني و تـشكيل نمايـشگاه        عالوه. با گذشته است  

.بهره باشيمفرهنگي هم نبايد بي

. بر روي نسل جوان كار كنيم و اين مسائل را نهادينه كنيمما بايد بيشتر 

هايي كه حتي كتاب. ها شروع كنيمبراي اين كار، بايد از نوجواني و از دبستان

صورت داستاني و در ارتباط با فرهنگ خودمان باشد در اختيار اين گروه هب

ها را نسبت به مسائل فرهنگي و هويت خودشانقرار دهيم و دبيرستان

. اگر اين كار را بكنيم در بيشتر كارهايمان موفق خواهيم بود.حساس كنيم 
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اي به جوانان داريد؟چه توصيه●

هيچوقـت از گذشـته و هويـت    ام به جوانان كشور اين اسـت كـه     توصيه�

فرهنگـي و   آمـدن خـأل     وجودچون اين كـار باعـث بـه       . خودشان غافل نشوند  

،فظ ميراث فرهنگي كوشـا باشـند      از طرف ديگر، بايد در ح     . شودخطراتي مي 

همـه مـا در آن زنـدگي        كه اينها جزئي از تمدن سرزمين كهني است كـه         چرا  

.كنيممي






