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ــه  ــه چ ــان ب ــر در جه ــیر هن   1(مس
ــارت  ــه عب ــی رود؟ ب ــش م ــمتی پی س
دیگــر آیــا امــکان بــروز رویکــردی 
ــم و  ــا پست مدرنیس ــل ب ــی در تقاب انقالب

ــت؟ ــور اس ــم متص مدرنیس
ــوج  ــک م ــد و ی ــان واح ــک جری پست مدرنیســم ی
ــا از  ــش ی ــا از پایان ــه م ــت ک ــف نیس ــل تعری قاب
ــرد  ــورت می گی ــه آن ص ــه علی ــی ک رویارویی های
پست مدرنیســم  حقیقــت  در  کنیــم.  صحبــت 
مســیری واحــد نیســت کــه روزی بــه کنار گذاشــته 
شــود و مســیر دیگــری جایگزیــن آن شــود. پســت 
نوعــی  تعریــف،  اجمالی تریــن  در  مدرنیســم 
ــتگاه  ــه دس ــی ک ــن معن ــه ای ــت ب ــی اس تکثرگرای
ــودش  ــای خ ــم ج ــی مدرنیس ــری و زیباشناس نظ
ــای  ــی از رویکرده ــل شمارش ــداد غیرقاب ــه تع را ب
متفــاوت داده کــه گرچــه هرکــدام ویژگــی خــاص 
خودشــان را دارنــد ولــی در نفــِی مطلق گرایــی 
مدرنیســتی بــا هــم اشــتراک نظــر دارنــد. بنابرایــن 
هــر جریــان جدیــدی کــه ظهــور یابــد، همین کــه 
می توانــد  نیســت،  مدرنیســم  ادامه دهنــدة 
پست مدرنیســتی قلمــداد شــود. پست مدرنیســم 
ــاز و مشــتاق اســت  ــی ب ــه تحول ــه هرگون نســبت ب
ــه  ــت ب ــچ  وق ــه هی ــود ک ــث می ش ــن باع و همی
ــان  ــر جری ــه ه ــا ک ــن معن ــه ای ــد، ب ــان نرس پای
جدیــدی بــه ِصــرف این کــه رجعــت بــه مدرنیســم 
ــتی  ــان پست مدرنیس ــک جری ــد ی ــت می توان نیس
ــده  ــر ای ــم ه ــه پست مدرنیس ــود، چراک ــداد ش قلم
جدیــد و رویکــرد تــازه ای را می توانــد بپذیــرد. 
ــی و  ــه دگراندیش ــرای هرگون ــم پذی پست مدرنیس

ــذا هــر ایــدة جدیــدی کــه بیایــد  تنــوع اســت و ل
ــاً  ــد و لزوم ــم باش ــداد پست مدرنیس ــد امت می توان
ــدن آن  ــیه ران ــه حاش ــرد و ب ــی، ط ــی نف ــه معن ب

ــت.  نیس
ــان نخواهــد رســید،  ــه پای پست مدرنیســم هرگــز ب
مــا می توانیــم از آغــاز پست مدرنیســم صحبــت 
کنیــم از لحظــه ای کــه رویکردهــای مدرنیســتی بــه 
چالــش کشــیده شــدند و نظریــات تازه ای به شــکل 
رهایــی  بخشــی مطــرح شــدند. ایــن می توانــد آغــاز 
ــم از  ــز نمی توانی ــی هرگ ــد ول ــم باش پست مدرنیس
ــی  ــم، جریان ــت کنی ــم صحب ــان پست مدرنیس پای
کــه هــر ایــدة جدیــد و متنوعــی را بپذیــرد هرگــز 

دچــار ســقوط نخواهــد شــد. 
ــاز شــدن اســت  پست مدرنیســم نوعــی رهایــی و ب
و ایــن دریافتــی اســت برگشــت  ناپذیــر. تنهــا 
ــل پیش بینــی کــه از دهــه 90 میــالدی  اتفــاق قاب
آغــاز شــد و بعــد از ســال 2000 بــا قدرت بیشــتری 
تــداوم پیــدا کــرد، جغرافیــای تــازه ای اســت کــه در 
ــه ظهــور رســیده.  عرصــه ی هنــر معاصــر جهــان ب
بــر خــالف دوره ی مــدرن کــه عمدتــاً دربرگیرنــده 
ســبک ها و جریان هــای غربــی بــود کــه از پاریــس 
و بعــد نیویــورک بــه دنیــا معرفــی می شــدند، 
حــاال شــاهد هســتیم کــه جرقه هــای قدرتمنــدی 
بــه صــورت موج هــای حاشــیه ای از کشــورهای 
غیرغربــی از جملــه ســرزمین های آســیایی پدیــدار 
ــرن  ــک ق ــالف ی ــب برخ ــن ترتی ــه ای ــوند. ب می ش
ــات  ــا تراوش ــز ب ــه چی ــه هم ــدرن ک ــش م جنب
ــه همــۀ  ــاز می شــد و از آن جــا ب ــی آغ ــای غرب دنی
ــرد، در دوره ی معاصــر  ــدا می ک ــرایت پی ــان س جه
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علیرضــا ســمیع آذر چهــره مؤثــر هنــر معاصــر ایــران، 
دانش آموختــه رشــته معمــاری دانشــگاه تهــران اســت 
و دکتــرای خــود را در ســال  1375 از دانشــگاه َمرکــزی 
ــا  ــال 1377 ت ــت. او از س ــرده اس ــوده ک ــتان نم انگلس
ــر  ــران را ب ــای معاصــر ته ــوزه هنره 1384 ریاســت م
عهــده داشــت کــه یکــی از پربار تریــن و درخشــان ترین 
ــگاه های  ــی نمایش ــوزه در برپای ــت م ــای فعالی دوره ه
داخلــی و خارجــی بــود. برپایی نمایشــگاه هنر مفهومی 
در همیــن دوران موجــب شــد تــا فضــای بســته هنری، 
بــا گشایشــی بــر روی رخدادهــای جهــان همــراه شــود 
و صحنــه هنــر ایــران از انــزوای فرهنگــی بیــرون آیــد. 
علیرضــا ســمیع آذر در زمینــه آمــوزش هنــر معاصــر 
جهــان هــم یکــی از اســاتید مبــرز و موفــق بــوده اســت 
کــه همــواره کالس هــای درس او بــا اســتقبال گروه های 
مختلــف و از جمله دانشــجویان مشــتاق بــه آموختن در 
فضــای غیــر از نظــام رســمی مواجــه شــده اســت. وی 
همزمــان بــا تدریــس، مؤلــف کتاب هــای ســه جلــدی 
تاریــخ هنــر معاصــر جهــان، زایــش مدرنیســم ایرانــی، 

و مجموعــه مقــاالت و ترجمه هایــی در زمینــه 
هنــر معاصــر بــوده اســت. آخریــن اثــر تألیفــی او 
بــا عنــوان »امــواج پســت مــدرن« در مهرماه امســال 
توســط نشــر نظر منتشــر شــده اســت کــه این اثــر را 
می تــوان یکــی از غنی تریــن کتاب هــای تاریــخ هنــر 
معاصــر جهــان در دوران شــکل گیری جریــان پســت 

ــم دانست.  مدرنیس
ــوزش و  ــه آم ــمیع آذر در زمین ــا س ــق علیرض توفی
اشــاعه هنــر معاصــر،     همچنیــن چــاپ کتــاب امــواج 
پســت مــدرن موجــب شــد تــا مصاحبــه حاضــر بــا 
او انجــام پذیــرد. وی بــه مســائلی در زمینــه آمــوزش 
هنــر در ایــران اشــاره کرده اســت کــه طــرح و نقد آن 
در نظــام دانشــگاهی همــواره بــا چالش هایــی همــراه 
بــوده اســت. انتظــار مــی رود بــا بررســی همه جانبــه 
آمــوزش هنــر و پذیــرش دیدگاه هــای مختلــف، 

امــکان تغییــر در فضــای حاضــر فراهــم آیــد
از همراهــی دکتــر ســمیع آذر در پذیــرش انجــام این 

مصاحبــه نهایت ســپاس را دارم.
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ــه  ــه چ ــان ب ــر در جه ــیر هن   1(مس
ــارت  ــه عب ــی رود؟ ب ــش م ــمتی پی س
دیگــر آیــا امــکان بــروز رویکــردی 
ــم و  ــا پست مدرنیس ــل ب ــی در تقاب انقالب

ــت؟ ــور اس ــم متص مدرنیس
ــوج  ــک م ــد و ی ــان واح ــک جری پست مدرنیســم ی
ــا از  ــش ی ــا از پایان ــه م ــت ک ــف نیس ــل تعری قاب
ــرد  ــورت می گی ــه آن ص ــه علی ــی ک رویارویی های
پست مدرنیســم  حقیقــت  در  کنیــم.  صحبــت 
مســیری واحــد نیســت کــه روزی بــه کنار گذاشــته 
شــود و مســیر دیگــری جایگزیــن آن شــود. پســت 
نوعــی  تعریــف،  اجمالی تریــن  در  مدرنیســم 
ــتگاه  ــه دس ــی ک ــن معن ــه ای ــت ب ــی اس تکثرگرای
ــودش  ــای خ ــم ج ــی مدرنیس ــری و زیباشناس نظ
ــای  ــی از رویکرده ــل شمارش ــداد غیرقاب ــه تع را ب
متفــاوت داده کــه گرچــه هرکــدام ویژگــی خــاص 
خودشــان را دارنــد ولــی در نفــِی مطلق گرایــی 
مدرنیســتی بــا هــم اشــتراک نظــر دارنــد. بنابرایــن 
هــر جریــان جدیــدی کــه ظهــور یابــد، همین کــه 
می توانــد  نیســت،  مدرنیســم  ادامه دهنــدة 
پست مدرنیســتی قلمــداد شــود. پست مدرنیســم 
ــاز و مشــتاق اســت  ــی ب ــه تحول ــه هرگون نســبت ب
ــه  ــت ب ــچ  وق ــه هی ــود ک ــث می ش ــن باع و همی
ــان  ــر جری ــه ه ــا ک ــن معن ــه ای ــد، ب ــان نرس پای
جدیــدی بــه ِصــرف این کــه رجعــت بــه مدرنیســم 
ــتی  ــان پست مدرنیس ــک جری ــد ی ــت می توان نیس
ــده  ــر ای ــم ه ــه پست مدرنیس ــود، چراک ــداد ش قلم
جدیــد و رویکــرد تــازه ای را می توانــد بپذیــرد. 
ــی و  ــه دگراندیش ــرای هرگون ــم پذی پست مدرنیس

ــذا هــر ایــدة جدیــدی کــه بیایــد  تنــوع اســت و ل
ــاً  ــد و لزوم ــم باش ــداد پست مدرنیس ــد امت می توان
ــدن آن  ــیه ران ــه حاش ــرد و ب ــی، ط ــی نف ــه معن ب

ــت.  نیس
ــان نخواهــد رســید،  ــه پای پست مدرنیســم هرگــز ب
مــا می توانیــم از آغــاز پست مدرنیســم صحبــت 
کنیــم از لحظــه ای کــه رویکردهــای مدرنیســتی بــه 
چالــش کشــیده شــدند و نظریــات تازه ای به شــکل 
رهایــی  بخشــی مطــرح شــدند. ایــن می توانــد آغــاز 
ــم از  ــز نمی توانی ــی هرگ ــد ول ــم باش پست مدرنیس
ــی  ــم، جریان ــت کنی ــم صحب ــان پست مدرنیس پای
کــه هــر ایــدة جدیــد و متنوعــی را بپذیــرد هرگــز 

دچــار ســقوط نخواهــد شــد. 
ــاز شــدن اســت  پست مدرنیســم نوعــی رهایــی و ب
و ایــن دریافتــی اســت برگشــت  ناپذیــر. تنهــا 
ــل پیش بینــی کــه از دهــه 90 میــالدی  اتفــاق قاب
آغــاز شــد و بعــد از ســال 2000 بــا قدرت بیشــتری 
تــداوم پیــدا کــرد، جغرافیــای تــازه ای اســت کــه در 
ــه ظهــور رســیده.  عرصــه ی هنــر معاصــر جهــان ب
بــر خــالف دوره ی مــدرن کــه عمدتــاً دربرگیرنــده 
ســبک ها و جریان هــای غربــی بــود کــه از پاریــس 
و بعــد نیویــورک بــه دنیــا معرفــی می شــدند، 
حــاال شــاهد هســتیم کــه جرقه هــای قدرتمنــدی 
بــه صــورت موج هــای حاشــیه ای از کشــورهای 
غیرغربــی از جملــه ســرزمین های آســیایی پدیــدار 
ــرن  ــک ق ــالف ی ــب برخ ــن ترتی ــه ای ــوند. ب می ش
ــات  ــا تراوش ــز ب ــه چی ــه هم ــدرن ک ــش م جنب
ــه همــۀ  ــاز می شــد و از آن جــا ب ــی آغ ــای غرب دنی
ــرد، در دوره ی معاصــر  ــدا می ک ــرایت پی ــان س جه
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علیرضــا ســمیع آذر چهــره مؤثــر هنــر معاصــر ایــران، 
دانش آموختــه رشــته معمــاری دانشــگاه تهــران اســت 
و دکتــرای خــود را در ســال  1375 از دانشــگاه َمرکــزی 
ــا  ــال 1377 ت ــت. او از س ــرده اس ــوده ک ــتان نم انگلس
ــر  ــران را ب ــای معاصــر ته ــوزه هنره 1384 ریاســت م
عهــده داشــت کــه یکــی از پربار تریــن و درخشــان ترین 
ــگاه های  ــی نمایش ــوزه در برپای ــت م ــای فعالی دوره ه
داخلــی و خارجــی بــود. برپایی نمایشــگاه هنر مفهومی 
در همیــن دوران موجــب شــد تــا فضــای بســته هنری، 
بــا گشایشــی بــر روی رخدادهــای جهــان همــراه شــود 
و صحنــه هنــر ایــران از انــزوای فرهنگــی بیــرون آیــد. 
علیرضــا ســمیع آذر در زمینــه آمــوزش هنــر معاصــر 
جهــان هــم یکــی از اســاتید مبــرز و موفــق بــوده اســت 
کــه همــواره کالس هــای درس او بــا اســتقبال گروه های 
مختلــف و از جمله دانشــجویان مشــتاق بــه آموختن در 
فضــای غیــر از نظــام رســمی مواجــه شــده اســت. وی 
همزمــان بــا تدریــس، مؤلــف کتاب هــای ســه جلــدی 
تاریــخ هنــر معاصــر جهــان، زایــش مدرنیســم ایرانــی، 

و مجموعــه مقــاالت و ترجمه هایــی در زمینــه 
هنــر معاصــر بــوده اســت. آخریــن اثــر تألیفــی او 
بــا عنــوان »امــواج پســت مــدرن« در مهرماه امســال 
توســط نشــر نظر منتشــر شــده اســت کــه این اثــر را 
می تــوان یکــی از غنی تریــن کتاب هــای تاریــخ هنــر 
معاصــر جهــان در دوران شــکل گیری جریــان پســت 

ــم دانست.  مدرنیس
ــوزش و  ــه آم ــمیع آذر در زمین ــا س ــق علیرض توفی
اشــاعه هنــر معاصــر،     همچنیــن چــاپ کتــاب امــواج 
پســت مــدرن موجــب شــد تــا مصاحبــه حاضــر بــا 
او انجــام پذیــرد. وی بــه مســائلی در زمینــه آمــوزش 
هنــر در ایــران اشــاره کرده اســت کــه طــرح و نقد آن 
در نظــام دانشــگاهی همــواره بــا چالش هایــی همــراه 
بــوده اســت. انتظــار مــی رود بــا بررســی همه جانبــه 
آمــوزش هنــر و پذیــرش دیدگاه هــای مختلــف، 

امــکان تغییــر در فضــای حاضــر فراهــم آیــد
از همراهــی دکتــر ســمیع آذر در پذیــرش انجــام این 

مصاحبــه نهایت ســپاس را دارم.
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ســرزمین های  از  کــه  ممکــِن  تــازه  ایده هــای 
ــه  ــی و به خصــوص پایتخت هــای آســیایی ب غیرغرب
دنیــا معرفــی شــوند، از جملــه چیــن، ژاپــن، کــره، 
هنــد و برخــی کشــورهای خاورمیانــه مثــل ایــران. 
ــکل  ــر ش ــم هن ــازه ای در عال ــای ت ــاال جغرافی ح
ــه  ــه ب ــین ک ــی پیش ــت تک  صدای ــه و وضعی گرفت
نظــر می رســید ایــده ی آوانــگارد یــک منش غربــی 
اســت، جــای خــود را بــه جهانــی چندصدایــی داده. 
اگــر امــروز یــک کتــاب تاریــخ هنــر معاصــر نوشــته 
ــاد  ــدر زی ــی آن ق ــدان غیرغرب ــداد هنرمن ــود، تع ش
ــته  ــالف گذش ــد برخ ــما نمی توانی ــه ش ــت ک اس
ســیطره ی غــرب را بــر عالــم هنــر نظاره گــر باشــید. 

ــران  ــمی ای ــر تجس ــگاه هن   2( جای
ــه خویــش و  در دو دهــه اخیــر نســبت ب
ــد؟ ــی می کنی ــه ارزیاب ــان را چگون جه

اخیــر  دهــه  دو  در  ایــران  تجســمی  هنرهــای 
ــه  بی ســابقه ترین رشــد تاریخــی خودشــان را تجرب
کــرده اســت. تحولــی کــه در ایــن دو دهــه اتفــاق 
افتــاده انفجــاری اســت ازهنرمنــدان و اســتعدادهای 
جدیــد کــه هنــر را بــه ســطحی از فراگیــری 
رســانده اند کــه در تاریــخ هنــر مــا بی ســابقه 
ــن انفجــار  ــرای ای ــل متعــددی ب ــوده اســت. دالی ب

ــود دارد؛ ــر وج هن
دانشــگاه ها،  تعــداد  چشــمگیر  افزایــش  اول   
هنــر.  فارغ التحصیــالن  طبعــاً  و  آموزشــگاه ها 
ــم، ده هــا  اکنــون حــدود 25 دانشــگاه هنــری داری
آموزشــگاه هنــری در تهــران و شهرســتان ها و 
هــزاران عالقمنــد بــه هنــر کــه در ایــن مؤسســات 

ــت  ــن کمی ــتند. ای ــر هس ــری هن ــغول فراگی مش
ــم  ــت ه ــک کیفی ــه ی ــدت ب ــد م ــاً در بلن طبیعت
ــا رشــدی انفجــاری از  ــا ب منتهــی خواهــد شــد. م
ــتیم  ــه هس ــر مواج ــه هن ــی ب ــدی عموم عالقمن
دوری کــه کمتــر خانــواده ای اســت که یــک هنرمند 
یا دانشــجوی هنــر در آن پیــدا نکنیم. جامعــه ایران 
از حیــث تعــداد شــاغلین بــه تحصیــل در رشــته ها 
و مقاطــع مختلــف هنــر بــا کشــورهایی کــه ســابقه 
ــت.  ــه اس ــل مقایس ــد، قاب ــر دارن ــی در هن طوالن

ــا،  ــمار گالری ه ــمگیر ش ــش چش ــل دوم افزای دلی
ــی  ــکل های صنف ــری و تش ــار هن ــه آث ــز ارائ مراک
ــن کشــور ســابقه  ــخ ای ــر در تاری اســت کــه پیش ت
نداشــته اســت. تحــت ایــن شــرایط هنــر به شــکل 
ــوع  ــدزا و در مجم ــه عرصــه ای درآم ــابقه ای ب بی س
ــا  ــل شــده اســت. م ــک شــغل پرطرفدارتبدی ــه ی ب
درحــال عبــور از مرحلــه کــه هنرمندان اغلــب برای 
ــد  ــری می آفرینن ــر هن ــه شــخصی خــودش اث عالق
ــه  ــم ک ــرار گرفته ای ــم و در مســیری ق بســر می بری
ــه  ــد در جامع ــاغل پردرآم ــی از مش ــه یک ــر ب هن
تبدیــل شــده اســت. در گذشــته هنرمنــدان افرادی 
ــا اســتعدادهای اســتثنایی کــه بــا  معــدود بودنــد ب
حمایــت حکومت هــا و اشــراف بــه کار هنــری 
می پرداختنــد، ولــی االن در ســطحی وســیعی 
ــور  ــه به ط ــتیم ک ــه هس ــی مواج ــراد مختلف ــا اف ب

ــد.  ــری می پردازن ــش هن ــه آفرین ــه ای ب حرف
ــه  ــدی اســت ک ــت جدی ــود مارک ــوم وج ــل س دلی
آثــار هنــری را بــه شــکل سیســتماتیک ارائــه 
حراج هــای  و  آرت فرهــا  مشــتمل بر  می دهــد 
داخلــی و بین المللــی کــه در گذشــته در کشــور مــا 

ســابقه نداشــته اســت. مــا بــا یــک فــاز حرفــه ای در 
مبــادالت هنــری وارد شــدیم کــه دیگــر نمی توانیــم 
ــاً  ــیه  ای صرف ــر حاش ــک ام ــوان ی ــه عن ــر را ب هن
متکــی بــر عالقــه عــدة  ی معــدودی قلمــداد کنیــم. 
ــادی  ــا اقتص ــه ای ب ــت حرف ــک فعالی ــر ی ــاال هن ح
ــده  آن  ــر نشــان دهن ــن ام ــل توجــه اســت و ای قاب
ــه  ــه شــخصی ب ــر از یــک حــد عالق اســت کــه هن

ــی رســیده اســت. ــد اجتماع ــک ســطح قدرتمن ی
هنــری  آثــار  قیمــت  افزایــش  چهــارم  دلیــل 
رســیده  بی ســابقه ای  ســطح  بــه  کــه  اســت 
ــمت  ــه س ــان ب ــه دستش ــدان همیش ــت. هنرمن اس
ــک  ــاج کم ــود و محت ــراف دراز ب ــا و اش حکومت ه
ــد  ــان می توانن ــاال خودش ــی ح ــا. ول ــه آن ه ــا صل ی
ــروش  ــه نهادهــای حکومتــی به ف ــاز ب ــدون نی ــه ب ب
تصــور  همــه  گذشــته  در  بپردازنــد.  آثارشــان 
ــته های   ــل در رش ــه تحصی ــر ب ــه اگ ــد ک می کردن
ــت  ــن اس ــد ممک ــی بپردازن ــا مهندس ــکی ی پزش
درآمــد خوبــی در آینــده داشــته باشــند ولــی اگــر 
در رشــته های هنــر تحصیــل کننــد بایســتی قیــد 
هرگونــه درآمــد قابــل توجــه را بزننــد. االن وضعیت 
ــالن  ــن فارغ التحصی ــت؛ بهتری ــده اس ــس ش برعک
ــه از  ــند ک ــته باش ــدی داش ــد درآم ــر می توانن هن
درآمــد بهتریــن فارغ التحصیــالن رشــته های دیگــر 
باالتــر اســت. مصادیــق متعــدد چنیــن هنرمندانــی 

آن را می توانیــد از گالری هــا ســراغ بگیریــد.
درحــال حاضــر هنرهــای تجســمی ایــران فعــاًل در 
ــدام می کنــد و در رقابــت  ســطح منطقــه عــرض ان
ــه  ــتثناء ک ــوارد اس ــایه. از م ــورهای همس ــا کش ب
ــه  ــوز ب ــران هن ــدرن و معاصــر ای ــر م ــم، هن بگذری

ــی راه پیــدا نکــرده اســت.  مراکــز درجــه اول جهان
مــواردی کــه اثــر هنرمنــد ایرانــی در مــوزه درجــه 
ــت؛  ــتثناء اس ــیار اس ــده، بس ــه ش ــا ارائ ــک دنی ی
مثــل اثــر منیــر فرمانفرمائیــان کــه به طــور دائمــی 
داده  نمایــش  نیویــورک  متروپولیتــن  مــوزه  در 
می شــود یــا آثــار هنرمنــدان ایرانــی کــه در خــارج 
ــه دیاســپورا  ــد، هنرمنــدان موســوم ب به ســر می برن
یــا در تبعیــد. آنهــا هنرمنــدان ایرانی االصــل مقیــم 
اروپــا یــا امریــکا هســتند و موفقیــت آن هــا شــامل 
ــای  ــود. از جرقه ه ــران نمی ش ــم ای ــدان مقی هنرمن
اســتثنایی کــه بگذریــم هنــر مــا هنــوز بــه رده اول 
مراکــز هنــری دنیــا راه پیــدا نکــرده اســت. هنــوز 
حضــور ایرانی هــا در بیینــال ونیــز بــه پاویــون 
دولتــی ایــران محــدود می شــود و هنرمندانــی 
ــد بســیار  ــال می رون ــه بخش هــای دیگــر بین کــه ب
ــی  ــتثناء دو زن ایران ــورد اس ــتند. دو م ــدک هس ان
ــز  ــال ونی ــی بین ــیر طالی ــزه ش ــه جای ــتند ک هس
ــر  ــزه هن ــن جای ــه معتبرتری ــد ک ــب کردن را کس
دنیاســت؛ شــیرین نشــاط در 1999 و آویــش خبــره  زاده 
در 2003، هــر دو درحــال حاضــر در امریــکا به ســر 
می برنــد. در ســطح منطقــه امــا هنــر ایــران تــا حــد 
ــا  ــراج ی ــر ح ــد. در ه ــرف اول را می زن ــادی ح زی
نمایشــگاهی کــه از هنــر خاورمیانــه برگــزار شــود، 
تعــداد آثــاری کــه از هنرمنــدان ایرانــی در آن ارائــه 
ــه  ــاری ک ــوع آث ــا مجم می شــود، مســاوی اســت ب
از 15 کشــور دیگــر خاورمیانــه ارائــه می شــود. 
هنرهــای تجســمی مــا امــروز در یــک مقطــع 
بالندگــی چشــمگیر به پیــش مــی رود. البتــه قبــول 
دارم کــه مــا در ایــن دوره شــاهد خلق شــاهکارهای 
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ســرزمین های  از  کــه  ممکــِن  تــازه  ایده هــای 
ــه  ــی و به خصــوص پایتخت هــای آســیایی ب غیرغرب
دنیــا معرفــی شــوند، از جملــه چیــن، ژاپــن، کــره، 
هنــد و برخــی کشــورهای خاورمیانــه مثــل ایــران. 
ــکل  ــر ش ــم هن ــازه ای در عال ــای ت ــاال جغرافی ح
ــه  ــه ب ــین ک ــی پیش ــت تک  صدای ــه و وضعی گرفت
نظــر می رســید ایــده ی آوانــگارد یــک منش غربــی 
اســت، جــای خــود را بــه جهانــی چندصدایــی داده. 
اگــر امــروز یــک کتــاب تاریــخ هنــر معاصــر نوشــته 
ــاد  ــدر زی ــی آن ق ــدان غیرغرب ــداد هنرمن ــود، تع ش
ــته  ــالف گذش ــد برخ ــما نمی توانی ــه ش ــت ک اس
ســیطره ی غــرب را بــر عالــم هنــر نظاره گــر باشــید. 

ــران  ــمی ای ــر تجس ــگاه هن   2( جای
ــه خویــش و  در دو دهــه اخیــر نســبت ب
ــد؟ ــی می کنی ــه ارزیاب ــان را چگون جه

اخیــر  دهــه  دو  در  ایــران  تجســمی  هنرهــای 
ــه  بی ســابقه ترین رشــد تاریخــی خودشــان را تجرب
کــرده اســت. تحولــی کــه در ایــن دو دهــه اتفــاق 
افتــاده انفجــاری اســت ازهنرمنــدان و اســتعدادهای 
جدیــد کــه هنــر را بــه ســطحی از فراگیــری 
رســانده اند کــه در تاریــخ هنــر مــا بی ســابقه 
ــن انفجــار  ــرای ای ــل متعــددی ب ــوده اســت. دالی ب

ــود دارد؛ ــر وج هن
دانشــگاه ها،  تعــداد  چشــمگیر  افزایــش  اول   
هنــر.  فارغ التحصیــالن  طبعــاً  و  آموزشــگاه ها 
ــم، ده هــا  اکنــون حــدود 25 دانشــگاه هنــری داری
آموزشــگاه هنــری در تهــران و شهرســتان ها و 
هــزاران عالقمنــد بــه هنــر کــه در ایــن مؤسســات 

ــت  ــن کمی ــتند. ای ــر هس ــری هن ــغول فراگی مش
ــم  ــت ه ــک کیفی ــه ی ــدت ب ــد م ــاً در بلن طبیعت
ــا رشــدی انفجــاری از  ــا ب منتهــی خواهــد شــد. م
ــتیم  ــه هس ــر مواج ــه هن ــی ب ــدی عموم عالقمن
دوری کــه کمتــر خانــواده ای اســت که یــک هنرمند 
یا دانشــجوی هنــر در آن پیــدا نکنیم. جامعــه ایران 
از حیــث تعــداد شــاغلین بــه تحصیــل در رشــته ها 
و مقاطــع مختلــف هنــر بــا کشــورهایی کــه ســابقه 
ــت.  ــه اس ــل مقایس ــد، قاب ــر دارن ــی در هن طوالن

ــا،  ــمار گالری ه ــمگیر ش ــش چش ــل دوم افزای دلی
ــی  ــکل های صنف ــری و تش ــار هن ــه آث ــز ارائ مراک
ــن کشــور ســابقه  ــخ ای ــر در تاری اســت کــه پیش ت
نداشــته اســت. تحــت ایــن شــرایط هنــر به شــکل 
ــوع  ــدزا و در مجم ــه عرصــه ای درآم ــابقه ای ب بی س
ــا  ــل شــده اســت. م ــک شــغل پرطرفدارتبدی ــه ی ب
درحــال عبــور از مرحلــه کــه هنرمندان اغلــب برای 
ــد  ــری می آفرینن ــر هن ــه شــخصی خــودش اث عالق
ــه  ــم ک ــرار گرفته ای ــم و در مســیری ق بســر می بری
ــه  ــد در جامع ــاغل پردرآم ــی از مش ــه یک ــر ب هن
تبدیــل شــده اســت. در گذشــته هنرمنــدان افرادی 
ــا اســتعدادهای اســتثنایی کــه بــا  معــدود بودنــد ب
حمایــت حکومت هــا و اشــراف بــه کار هنــری 
می پرداختنــد، ولــی االن در ســطحی وســیعی 
ــور  ــه به ط ــتیم ک ــه هس ــی مواج ــراد مختلف ــا اف ب

ــد.  ــری می پردازن ــش هن ــه آفرین ــه ای ب حرف
ــه  ــدی اســت ک ــت جدی ــود مارک ــوم وج ــل س دلی
آثــار هنــری را بــه شــکل سیســتماتیک ارائــه 
حراج هــای  و  آرت فرهــا  مشــتمل بر  می دهــد 
داخلــی و بین المللــی کــه در گذشــته در کشــور مــا 

ســابقه نداشــته اســت. مــا بــا یــک فــاز حرفــه ای در 
مبــادالت هنــری وارد شــدیم کــه دیگــر نمی توانیــم 
ــاً  ــیه  ای صرف ــر حاش ــک ام ــوان ی ــه عن ــر را ب هن
متکــی بــر عالقــه عــدة  ی معــدودی قلمــداد کنیــم. 
ــادی  ــا اقتص ــه ای ب ــت حرف ــک فعالی ــر ی ــاال هن ح
ــده  آن  ــر نشــان دهن ــن ام ــل توجــه اســت و ای قاب
ــه  ــه شــخصی ب ــر از یــک حــد عالق اســت کــه هن

ــی رســیده اســت. ــد اجتماع ــک ســطح قدرتمن ی
هنــری  آثــار  قیمــت  افزایــش  چهــارم  دلیــل 
رســیده  بی ســابقه ای  ســطح  بــه  کــه  اســت 
ــمت  ــه س ــان ب ــه دستش ــدان همیش ــت. هنرمن اس
ــک  ــاج کم ــود و محت ــراف دراز ب ــا و اش حکومت ه
ــد  ــان می توانن ــاال خودش ــی ح ــا. ول ــه آن ه ــا صل ی
ــروش  ــه نهادهــای حکومتــی به ف ــاز ب ــدون نی ــه ب ب
تصــور  همــه  گذشــته  در  بپردازنــد.  آثارشــان 
ــته های   ــل در رش ــه تحصی ــر ب ــه اگ ــد ک می کردن
ــت  ــن اس ــد ممک ــی بپردازن ــا مهندس ــکی ی پزش
درآمــد خوبــی در آینــده داشــته باشــند ولــی اگــر 
در رشــته های هنــر تحصیــل کننــد بایســتی قیــد 
هرگونــه درآمــد قابــل توجــه را بزننــد. االن وضعیت 
ــالن  ــن فارغ التحصی ــت؛ بهتری ــده اس ــس ش برعک
ــه از  ــند ک ــته باش ــدی داش ــد درآم ــر می توانن هن
درآمــد بهتریــن فارغ التحصیــالن رشــته های دیگــر 
باالتــر اســت. مصادیــق متعــدد چنیــن هنرمندانــی 

آن را می توانیــد از گالری هــا ســراغ بگیریــد.
درحــال حاضــر هنرهــای تجســمی ایــران فعــاًل در 
ــدام می کنــد و در رقابــت  ســطح منطقــه عــرض ان
ــه  ــتثناء ک ــوارد اس ــایه. از م ــورهای همس ــا کش ب
ــه  ــوز ب ــران هن ــدرن و معاصــر ای ــر م ــم، هن بگذری

ــی راه پیــدا نکــرده اســت.  مراکــز درجــه اول جهان
مــواردی کــه اثــر هنرمنــد ایرانــی در مــوزه درجــه 
ــت؛  ــتثناء اس ــیار اس ــده، بس ــه ش ــا ارائ ــک دنی ی
مثــل اثــر منیــر فرمانفرمائیــان کــه به طــور دائمــی 
داده  نمایــش  نیویــورک  متروپولیتــن  مــوزه  در 
می شــود یــا آثــار هنرمنــدان ایرانــی کــه در خــارج 
ــه دیاســپورا  ــد، هنرمنــدان موســوم ب به ســر می برن
یــا در تبعیــد. آنهــا هنرمنــدان ایرانی االصــل مقیــم 
اروپــا یــا امریــکا هســتند و موفقیــت آن هــا شــامل 
ــای  ــود. از جرقه ه ــران نمی ش ــم ای ــدان مقی هنرمن
اســتثنایی کــه بگذریــم هنــر مــا هنــوز بــه رده اول 
مراکــز هنــری دنیــا راه پیــدا نکــرده اســت. هنــوز 
حضــور ایرانی هــا در بیینــال ونیــز بــه پاویــون 
دولتــی ایــران محــدود می شــود و هنرمندانــی 
ــد بســیار  ــال می رون ــه بخش هــای دیگــر بین کــه ب
ــی  ــتثناء دو زن ایران ــورد اس ــتند. دو م ــدک هس ان
ــز  ــال ونی ــی بین ــیر طالی ــزه ش ــه جای ــتند ک هس
ــر  ــزه هن ــن جای ــه معتبرتری ــد ک ــب کردن را کس
دنیاســت؛ شــیرین نشــاط در 1999 و آویــش خبــره  زاده 
در 2003، هــر دو درحــال حاضــر در امریــکا به ســر 
می برنــد. در ســطح منطقــه امــا هنــر ایــران تــا حــد 
ــا  ــراج ی ــر ح ــد. در ه ــرف اول را می زن ــادی ح زی
نمایشــگاهی کــه از هنــر خاورمیانــه برگــزار شــود، 
تعــداد آثــاری کــه از هنرمنــدان ایرانــی در آن ارائــه 
ــه  ــاری ک ــوع آث ــا مجم می شــود، مســاوی اســت ب
از 15 کشــور دیگــر خاورمیانــه ارائــه می شــود. 
هنرهــای تجســمی مــا امــروز در یــک مقطــع 
بالندگــی چشــمگیر به پیــش مــی رود. البتــه قبــول 
دارم کــه مــا در ایــن دوره شــاهد خلق شــاهکارهای 
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جهانــی توســط هنرمنــدان ایرانــی نیســتیم، در این 
ــک  ــل ی ــا مث ــرای دنی ــه ب ــری ک ــر هن ــال ها اث س
ــم،  ــدگار باشــد نمی بینی شــوک شــگفت انگیز و مان
منتهــی فکــر می کنــم عصــر شــاهکارهای جــاودان 

ــیده. ــان رس ــر به پای ــا دیگ ــای دنی ــه ج در هم
خلــق  کشــور  ایــن  در  آثــاری  گذشــته ها  در 
می شــدند، مثــاًل در قــرون 15 و 16 میــالدی 
ــا در آن  ــه تنه ــه ن ــوری، ک ــوی و تیم در دورة صف
ــد، بلکــه هنــوز  زمــان جــزء ســرآمدان روزگار بودن
ــزو  ــرن ج ــج ق ــار، پن ــت چه ــد از گذش ــم بع ه
شــاهکارهای بی بدیــل تاریــخ هنــر جهــان قلمــداد 
می شــوند. دیگــر هرگــز آثــاری در ایــن کیفیــت در 
کشــور مــا خلــق نخواهــد شــد، همان طــوری کــه 
دیگــر ظهــور یــک فردوســی، حافــظ و یــا موالنــا را 
ــور  ــه کش ــور ک ــت. همان ط ــار داش ــوان انتظ نمی ت
انگلیــس هــم دیگــر نمی توانــد انتظــار ظهــور 
ــد،  ــته باش ــپیر را داش ــت شکس ــخصیتی در قام ش
ــه  ــا یــک گوت ــا و ی ــه دیگــر در ایتالی ــا یــک دانت ی
دیگــر در آلمــان. در هیــچ جــای دنیــا چهره هــای 
ــاهدش  ــته ش ــه در گذش ــر ک ــه ادب و هن جاودان

ــرد.  ــد ک ــور نخواهن ــر ظه ــم، دیگ بودی

  3( ســطح کیفــی مطالعــات هنــر معاصر 
ــن  ــه تبیی ــگاهی را چگون ــه دانش در جامع
ــا چــه میــزان آن را تأثیرگــذار  می کنیــد و ت

می دانیــد؟
توجــه بــه هنــر معاصــر در ســال های اخیــر خیلــی 
ــه  ــر عرص ــر معاص ــده و هن ــته ش ــتر از گذش بیش
قدرتمندتــری پیــدا کــرده. هنرمنــدان معاصــر 

درخشــش بیشــتری دارنــد، برخــالف گذشــته های 
ــاال  ــنین ب ــدان در س ــه هنرمن ــدان دور ک ــه چن ن
و پــس از تثبیــت شــدن می توانســتند اقبــال 
ــه خودشــان جلــب کننــد. امــا نظــام  عمومــی را ب
آمــوزش دانشــگاهی هنــوز در برابــر معاصــر شــدن 
سرســختانه مقاومــت می کنــد؛ یــک نمونــه اش 
ــه  ــت ک ــف اس ــع مختل ــور در مقاط ــؤاالت کنک س
ــر  ــر معاص ــه هن ــوط ب ــی مرب ــواالت اندک در آن س
اســت و عمدتــاً در مــورد گذشــته های دور پرســش 
دانشــگاه ها  از  هیچ کــدام  در  هنــوز  می شــود. 
ــا  ــم، تنه ــا نداری ــر م ــر معاص ــی هن ــد درس واح
ــه شــخصی  ممکــن اســت اســتادی برحســب عالق
خــودش در مــورد هنــر معاصــر صحبت کنــد. واقعیت 
این کــه کل نظــام آموزشــی مــا، به هیــچ  وجــه معاصــر 
ــس  ــری تدری نیســت، آن چــه در دانشــکده های هن
ــه در  ــت ک ــتی اس ــیوه های مدرنیس ــود، ش می ش
ــاوس  ــه باه ــوص در مدرس ــرن 20 به خص ــل ق اوای
ــیاری از  ــه بس ــان ب ــان زم ــد و از هم ــی ش معرف
دانشــکده های هنــری دنیــا ســرایت پیــدا کــرد، از 
جملــه در کشــور مــا کــه هنــوز برنامــه پداگوژیــک 

ــود.  ــس می ش ــش تدری ــرن پی ــک ق ی
ــر  ــوزش هن ــه آم ــت ک ــر داش ــد در نظ ــه بای البت
هنــر  وقتــی  اســت،  محافظــه کار  همه جــا  در 
ایــن  بالفاصلــه  می گــردد،  تحــول  دســتخوش 
و  نمی شــود  وارد  آموزشــی  برنامــه  در  تحــول 
بایــد مدتــی زمــان بگــذرد تــا آرام آرام آن جریــان 
ــا در  ــود ت ــه ش ــدی گرفت ــول ج ــت و آن تح تثبی
ــواج  ــع ام ــد. درواق ــدا کن ــه آموزشــی ورود پی برنام
نویــن هنــری خیلــی بــا تأخیــر بــه عرصــۀ آمــوزش 

ــی  ــز آموزش ــیاری از مراک ــوند. بس ــر وارد می ش هن
هنــر در مقطعــی ایده هــای نــو و آوانــگارد را حتــی 
منکــوب  و بــر دریافت هــای پیشــین پافشــاری 
می ورزنــد و نســبت بــه هرگونــه دگراندیشــی 
ــا  ــرد ت ــل ک ــد تأم ــد. بای ــان می دهن ــت نش مقاوم
ــورهای  ــی کش ــان در بعض ــن زم ــذرد، ای ــان بگ زم
ــی در کشــور  ــه اســت، ول ــک ده ــر از ی ــا کمت دنی
ــا  ــد ت ــول بکش ــه ط ــد ده ــت چن ــن اس ــا ممک م
آرام آرام ایده هــای تــازه جــدی گرفتــه شــود و 
ــه نظــرم  ــه آموزشــی بشــود. منتهــی ب جــزء برنام
ــر معاصــر  ــه هن ــاد ب ــی زی ــود دانشــجویان خیل خ
و جســتجوی منابــع جدیــد در شــناخت و تحلیــل 
هنــر عالقمنــد هســتند. آن هــا بــا اســتفاده از 
امکاناتــی کــه اینترنــت در اختیارشــان می گــذارد و 
ــر  ــوالت هن ــی تح ــبکه های اجتماع ــور ش همین ط
معاصــر را رصــد می کننــد. بــه نظــر می رســد 
کــه مثــل خیلــی از جاهــای دنیــا فشــار از پائیــن 
ــه  دانشــگاه ها را ســرانجام متحــول خواهــد کــرد ب
ایــن معنــا کــه دانشــجویان هنــر معاصــر را مطالعــه 
ــوند  ــا آگاه می ش ــروز دنی ــوالت ام ــد، از تح می کنن
ــه  ــد ک ــای آموزشــی می خواهن و از اســتادها و اولی

راجــع بــه ایــن موضوعــات بیشــتر صحبــت کننــد. 
ــی  ــد، ول ــان می دهن ــت نش ــم اول مقاوم ــا ه آنه
ــاً انعطــاف  ــن انتظــاری تدریج ــر چنی ــداً در براب بع
ــری  ــگاه معاصرت ــد ن ــعی می کنن ــان داده و س نش
را بــه محتــوی و نظــام آموزشــی درپیــش بگیرنــد، 
ــن  ــاده. ای ــاق نیوفت ــون اتف ــه تاکن ــه البت ــری ک ام
فرآینــد در کشــورهای اروپایــی هــم مثل انگلســتان 
و آلمــان چنــد دهــه پیش تــر بــه شــکل فشــارهایی 
از طــرف دانشــجویان بــه متصدیــان آمــوزش عالــی، 
ــت و  ــورت گرف ــکده ها ص ــران دانش ــاتید و مدی اس
نهایتــاً منجــر بــه تحــول بنیــادی در نظــام آمــوزش 

ــن کشــورها شــد.  ــر در ای هن
معاصــر شــدن  بــرای  بزرگ تــر  مانــع  البتــه   
ــت  ــنترالیزه اس ــام س ــران نظ ــر در ای ــوزش هن آم
کــه برنامه هــای آموزشــی بــا مرکزیــت وزارت 
علــوم یــا شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی در 
ــن  ــه تبیی ــرای همیش ــار ب ــک ب ــا ی ــه عرصه ه هم
می شــود و از همــه موسســات آمــوزش عالــی 
انتظــار مــی رود دقیقــاً همــان برنامــه را اجــرا 
کننــد. در حیطــه آمــوزش هنــر یــک برنامــه واحــد 
ــکده های  ــه دانش ــه هم ــف ب ــع مختل ــرای مقاط ب
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جهانــی توســط هنرمنــدان ایرانــی نیســتیم، در این 
ــک  ــل ی ــا مث ــرای دنی ــه ب ــری ک ــر هن ــال ها اث س
ــم،  ــدگار باشــد نمی بینی شــوک شــگفت انگیز و مان
منتهــی فکــر می کنــم عصــر شــاهکارهای جــاودان 

ــیده. ــان رس ــر به پای ــا دیگ ــای دنی ــه ج در هم
خلــق  کشــور  ایــن  در  آثــاری  گذشــته ها  در 
می شــدند، مثــاًل در قــرون 15 و 16 میــالدی 
ــا در آن  ــه تنه ــه ن ــوری، ک ــوی و تیم در دورة صف
ــد، بلکــه هنــوز  زمــان جــزء ســرآمدان روزگار بودن
ــزو  ــرن ج ــج ق ــار، پن ــت چه ــد از گذش ــم بع ه
شــاهکارهای بی بدیــل تاریــخ هنــر جهــان قلمــداد 
می شــوند. دیگــر هرگــز آثــاری در ایــن کیفیــت در 
کشــور مــا خلــق نخواهــد شــد، همان طــوری کــه 
دیگــر ظهــور یــک فردوســی، حافــظ و یــا موالنــا را 
ــور  ــه کش ــور ک ــت. همان ط ــار داش ــوان انتظ نمی ت
انگلیــس هــم دیگــر نمی توانــد انتظــار ظهــور 
ــد،  ــته باش ــپیر را داش ــت شکس ــخصیتی در قام ش
ــه  ــا یــک گوت ــا و ی ــه دیگــر در ایتالی ــا یــک دانت ی
دیگــر در آلمــان. در هیــچ جــای دنیــا چهره هــای 
ــاهدش  ــته ش ــه در گذش ــر ک ــه ادب و هن جاودان

ــرد.  ــد ک ــور نخواهن ــر ظه ــم، دیگ بودی

  3( ســطح کیفــی مطالعــات هنــر معاصر 
ــن  ــه تبیی ــگاهی را چگون ــه دانش در جامع
ــا چــه میــزان آن را تأثیرگــذار  می کنیــد و ت

می دانیــد؟
توجــه بــه هنــر معاصــر در ســال های اخیــر خیلــی 
ــه  ــر عرص ــر معاص ــده و هن ــته ش ــتر از گذش بیش
قدرتمندتــری پیــدا کــرده. هنرمنــدان معاصــر 

درخشــش بیشــتری دارنــد، برخــالف گذشــته های 
ــاال  ــنین ب ــدان در س ــه هنرمن ــدان دور ک ــه چن ن
و پــس از تثبیــت شــدن می توانســتند اقبــال 
ــه خودشــان جلــب کننــد. امــا نظــام  عمومــی را ب
آمــوزش دانشــگاهی هنــوز در برابــر معاصــر شــدن 
سرســختانه مقاومــت می کنــد؛ یــک نمونــه اش 
ــه  ــت ک ــف اس ــع مختل ــور در مقاط ــؤاالت کنک س
ــر  ــر معاص ــه هن ــوط ب ــی مرب ــواالت اندک در آن س
اســت و عمدتــاً در مــورد گذشــته های دور پرســش 
دانشــگاه ها  از  هیچ کــدام  در  هنــوز  می شــود. 
ــا  ــم، تنه ــا نداری ــر م ــر معاص ــی هن ــد درس واح
ــه شــخصی  ممکــن اســت اســتادی برحســب عالق
خــودش در مــورد هنــر معاصــر صحبت کنــد. واقعیت 
این کــه کل نظــام آموزشــی مــا، به هیــچ  وجــه معاصــر 
ــس  ــری تدری نیســت، آن چــه در دانشــکده های هن
ــه در  ــت ک ــتی اس ــیوه های مدرنیس ــود، ش می ش
ــاوس  ــه باه ــوص در مدرس ــرن 20 به خص ــل ق اوای
ــیاری از  ــه بس ــان ب ــان زم ــد و از هم ــی ش معرف
دانشــکده های هنــری دنیــا ســرایت پیــدا کــرد، از 
جملــه در کشــور مــا کــه هنــوز برنامــه پداگوژیــک 

ــود.  ــس می ش ــش تدری ــرن پی ــک ق ی
ــر  ــوزش هن ــه آم ــت ک ــر داش ــد در نظ ــه بای البت
هنــر  وقتــی  اســت،  محافظــه کار  همه جــا  در 
ایــن  بالفاصلــه  می گــردد،  تحــول  دســتخوش 
و  نمی شــود  وارد  آموزشــی  برنامــه  در  تحــول 
بایــد مدتــی زمــان بگــذرد تــا آرام آرام آن جریــان 
ــا در  ــود ت ــه ش ــدی گرفت ــول ج ــت و آن تح تثبی
ــواج  ــع ام ــد. درواق ــدا کن ــه آموزشــی ورود پی برنام
نویــن هنــری خیلــی بــا تأخیــر بــه عرصــۀ آمــوزش 

ــی  ــز آموزش ــیاری از مراک ــوند. بس ــر وارد می ش هن
هنــر در مقطعــی ایده هــای نــو و آوانــگارد را حتــی 
منکــوب  و بــر دریافت هــای پیشــین پافشــاری 
می ورزنــد و نســبت بــه هرگونــه دگراندیشــی 
ــا  ــرد ت ــل ک ــد تأم ــد. بای ــان می دهن ــت نش مقاوم
ــورهای  ــی کش ــان در بعض ــن زم ــذرد، ای ــان بگ زم
ــی در کشــور  ــه اســت، ول ــک ده ــر از ی ــا کمت دنی
ــا  ــد ت ــول بکش ــه ط ــد ده ــت چن ــن اس ــا ممک م
آرام آرام ایده هــای تــازه جــدی گرفتــه شــود و 
ــه نظــرم  ــه آموزشــی بشــود. منتهــی ب جــزء برنام
ــر معاصــر  ــه هن ــاد ب ــی زی ــود دانشــجویان خیل خ
و جســتجوی منابــع جدیــد در شــناخت و تحلیــل 
هنــر عالقمنــد هســتند. آن هــا بــا اســتفاده از 
امکاناتــی کــه اینترنــت در اختیارشــان می گــذارد و 
ــر  ــوالت هن ــی تح ــبکه های اجتماع ــور ش همین ط
معاصــر را رصــد می کننــد. بــه نظــر می رســد 
کــه مثــل خیلــی از جاهــای دنیــا فشــار از پائیــن 
ــه  دانشــگاه ها را ســرانجام متحــول خواهــد کــرد ب
ایــن معنــا کــه دانشــجویان هنــر معاصــر را مطالعــه 
ــوند  ــا آگاه می ش ــروز دنی ــوالت ام ــد، از تح می کنن
ــه  ــد ک ــای آموزشــی می خواهن و از اســتادها و اولی

راجــع بــه ایــن موضوعــات بیشــتر صحبــت کننــد. 
ــی  ــد، ول ــان می دهن ــت نش ــم اول مقاوم ــا ه آنه
ــاً انعطــاف  ــن انتظــاری تدریج ــر چنی ــداً در براب بع
ــری  ــگاه معاصرت ــد ن ــعی می کنن ــان داده و س نش
را بــه محتــوی و نظــام آموزشــی درپیــش بگیرنــد، 
ــن  ــاده. ای ــاق نیوفت ــون اتف ــه تاکن ــه البت ــری ک ام
فرآینــد در کشــورهای اروپایــی هــم مثل انگلســتان 
و آلمــان چنــد دهــه پیش تــر بــه شــکل فشــارهایی 
از طــرف دانشــجویان بــه متصدیــان آمــوزش عالــی، 
ــت و  ــورت گرف ــکده ها ص ــران دانش ــاتید و مدی اس
نهایتــاً منجــر بــه تحــول بنیــادی در نظــام آمــوزش 

ــن کشــورها شــد.  ــر در ای هن
معاصــر شــدن  بــرای  بزرگ تــر  مانــع  البتــه   
ــت  ــنترالیزه اس ــام س ــران نظ ــر در ای ــوزش هن آم
کــه برنامه هــای آموزشــی بــا مرکزیــت وزارت 
علــوم یــا شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی در 
ــن  ــه تبیی ــرای همیش ــار ب ــک ب ــا ی ــه عرصه ه هم
می شــود و از همــه موسســات آمــوزش عالــی 
انتظــار مــی رود دقیقــاً همــان برنامــه را اجــرا 
کننــد. در حیطــه آمــوزش هنــر یــک برنامــه واحــد 
ــکده های  ــه دانش ــه هم ــف ب ــع مختل ــرای مقاط ب
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ــد و از  ــالغ می کنن ــران اب ــای ای ــر ج ــری در ه هن
ــرا  ــه را اج ــن برنام ــه همی ــی رود ک ــار م ــا انتظ آنه
کننــد. بــه هــر دانشــکده کــه برویــد همــان برنامــه 
ــط  ــود، فق ــرا می ش ــه اج ــد ک ــی را می بینی آموزش
ــات  ــاس مطالع ــان براس ــی از معلم ــاالً بعض احتم
ــاوت  ــای متف ــت حرف ه ــن اس ــان ممک شخصی ش
بزننــد، ولــی در واقــع از همــه انتظــار مــی رود کــه 
ــن  ــد و ای ــروی کنن ــن سیســتم ســنترالیزه پی از ای
ــوآوری و روزآمــد شــدن  یعنــی پایــان خالقیــت، ن
در آمــوزش هنــر. مــن فکــر می کنــم کــه اگــر در 
عرصه هایــی مثــل علــوم ایــن سیســتم ســنترالیزه 
ــک  ــاًل فیزی ــه مث ــرش باشــد ک ــل پذی تاحــدی قاب
در همــه جــا تحــت یــک برنامــه آموزشــی واحــد 
تدریــس شــود، در عرصــه هنــر بــه هیچ وجــه 
نبایســتی همــه دانشــکده ها را موظــف کنیــم کــه 
یــک برنامــه واحــد را ارائــه کننــد. بایــد زمینــه را 
ــا  ــر مهی ــوزش هن ــی در آم ــوع و گوناگون ــرای تن ب
ــای  ــکده گرایش ه ــک دانش ــه در ی ــم طوری ک کنی
ــر  ــری مدرن ت ــر جهت گی ــای دیگ ــنتی تر در ج س
ــا  ــک دانشــکده جــور دیگــر ب ــر و در ی ــا معاصرت ی
ــا بدین ترتیــب آمــزش هنــر  هنــر برخــورد شــود ت
پویاتــر شــود. در بعضــی از دانشــکده ها تأکیــد روی 
مهــارت فــردی و تکنیکــی، در بعضــی تأکید بیشــتر 
بــر روی آموزش هــای نظــری باشــد، در جایــی 
ــت  ــر دس ــای دیگ ــیک و در ج ــای کالس آموزش ه
ــاز گذاشــته  ــن ب ــای نوی ــرای خالقیت ه دانشــجو ب
شــود تــا شــاهد بالندگــی بیشــتر هنــر در آینده باشــیم.  
ــه ی  ــد در جامع ــر می رس ــه نظ   4( ب
هنــر ایــران، فضایــی خالــی بین دانشــگاه، 

موزه هــا و گالری هــا وجــود دارد. بــه بیــان 
دیگــر، ایــن نهادهــای خصوصــی و دولتــی 
ــه  ــر فاصل ــادی از یکدیگ ــزان زی ــا می ت
ــات  ــر اوق ــوع در اکث ــن موض ــته و ای داش
ــا  ــود. آی ــام می ش ــجو تم ــرر دانش ــه ض ب
ــه  ــتید؟ چ ــق هس ــوع مواف ــن موض ــا ای ب
راهکارهایــی می تــوان بــرای ایــن مشــکل 

ارائــه کــرد؟  
بلــه مــن هــم در جمع بنــدی نهایــی بــا روح 
ــر  ــوزش هن ــه آم ــتم ک ــق هس ــؤال مواف ــن س ای
ــار  ــه آث ــد و ارائ ــی تولی ــه عمل ــران از صحن در ای
هنــری دور هســتش. ولــی واقعیــت ایــن اســت کــه 
ــه  ــکی، در هم ــل پزش ــته ها مث ــدود رش ــز مع به ج
ــه  ــی و صحن ــوزش عال ــن آم ــه بی ــته ها فاصل رش
حرفــه ای آن رشــته در جامعــه احســاس می شــود، 
ــت.  ــر نیس ــاص هن ــط خ ــه فق ــن فاصل ــی ای یعن
در همــه عرصه هــا آن چیــزی کــه در دانشــگاه 
ــی  ــه در فضــای عین ــا آن چــه ک ــه می شــود ب گفت
جامعــه مطــرح اســت، تفــاوت چشــمگیر دارد، 
فقــط آمــوزش پزشــکی آن هــم بــه خاطــر ارتبــاط 
ــگ  ــاط تنگاتن ــتان ها در ارتب ــا بیمارس ــتقیم ب مس
ــکی  ــاص پزش ــته های خ ــت. از رش ــه اس ــا جامع ب
ــی  ــوزش عال ــا آم ــه صحنه ه ــم، در هم ــه بگذری ک
مــا از عرصــه حرفــه ای بــه دور اســت و یــک مســیر 
ــه مقتضیــات عرصــه عمومــی  ــا ب مســتقل، بی اعتن

ــد.  ــی می کن ــه را ط جامع
ــی  ــه عمل ــگاه و صحن ــان دانش ــر می ــرو هن در قلم
ــه  ــری رابط ــای هن ــا و رویداده ــی گالری ه آن یعن
سیســتماتیک قدرتمنــدی وجــود نــدارد و بســیاری 

ــی  ــه عموم ــاًل در صحن ــگاه ها عم ــاتید دانش از اس
هنــر غایــب هســتند. مــن اســاتید زیــادی را 
ــری  ــه گال ــار ب ــت یک ب ــه سال هاس ــم ک می شناس
نرفته انــد و اگــر از آن هــا بخواهیــد اســم یــا آدرس  
ــد.  ــختی می توانن ــد به س ــام ببرن ــری را ن ــا گال 5 ت
نمی تواننــد  هــم  کالس   در  اســت  طبیعــی 
ــگاه در  ــن نمایش ــد از ای ــه بازدی ــجویان را ب دانش
ــد، چــون خودشــان از  ــب کنن ــری ترغی ــالن گال ف
آن دور هســتند. ایــن فاصلــه بیــن آمــوزش و صحنۀ 
حرفــه ای هنــر می توانــد ایــن پیــام را به دانشــجوها 
ــی  ــد ربط ــاد می گیری ــما ی ــه ش ــه آنچ ــتد ک بفرس
بــه آنچــه کــه در جامعــه در جریــان اســت نــدارد؛ 
دانشــگاه تافته ایســت جــدا بافتــه و فراگیــری هنــر 
در آن تضمینــی بــرای موفقیــت در عرصــه هنــری 
ــاوت اســت،  ــای متف ــگار دو دنی ــه نیســت. ان جامع
ــای  ــی فعالیت ه ــۀ اجتماع ــوزش و صحن عرصــه آم
هنــری؛ ایــن دو بــا هــم مــوازی پیــش می رونــد و 
شــاید هیــچ  وقــت هــم همدیگــر را قطــع نکننــد. 
ــاً باعــث دلســردی دانشــجوها  ــن مســأله طبیعت ای
ــان  ــد تحصیل ش می شــود، چــون احســاس می کنن
ــد  ــر بخواهن ــن اگ ــت اســت. بنابرای عمــاًل بی خاصی
ــد از  ــتی بع ــوند، بایس ــه ای بش ــاش حرف ــاًل نق مث
ــی  ــه جای ــد ب ــد برون ــام ش ــگاه تم ــه دانش این ک
ــاره  ــا گالری هــا و موزه هــا تــا هنــر را دوب مرتبــط ب
آن جــا یــاد بگیرنــد؛ مــدرک را از دانشــگاه بگیرنــد 
ــگاه های آزاد  ــه ای را در آموزش ــوزش حرف ــی آم ول
ــت  ــناس تربی ــگاه کارش ــی دانش ــد. گوی ــرا بگیرن ف
ــدن  ــد ش ــرون هنرمن ــی در بی ــد و مکان های می کن

را. 

ــم در  ــا ه ــروس کرون ــیوع وی   5( ش
ــر معاصــر و هــم در آمــوزش  ــان هن جری
ــت.  ــته اس ــی گذاش ــر فراوان ــر تأثی هن
ــرات  ــن تغیی ــیر ای ــما مس ــر ش ــه نظ ب
ــوزش  ــای آم ــری و فض ــه ی هن در جامع
ــمتی  ــه س ــه چ ــر ب ــات هن ــر و مطالع هن
ــر آنکــه وظیفــه ی  ــود؟ و مهم ت خواهــد ب
ــن  ــال ای دانشــجویان و هنرمنــدان در قب

ــت؟  ــرات چیس تغیی
وضعیــت کرونــا در عرصــه هنــر نــه فقــط در ایــران 
ــی  ــف مقطع ــک توق ــان، ی ــر جه ــه در سراس بلک
ــی روی  ــرای مدت ــه ب ــتگاهی ک اســت، مشــابه دس
وضعیــت پــاز قــرار می گیــرد. گالری هــا یــا تعطیــل 
هســتند یــا نمایشــگاه های کنتــرل شــده و محــدود 
برگــزار می کننــد. اغلــب موزه هــا تعطیــل هســتند، 
گهــگاه بعضــی شــروع می کننــد بــه پذیــرش 
ــگاه های  ــد نمایش ــی نمی توانن ــدگان ول بازدیدکنن
ــد چــون نمایشــگاه ها  ــا کنن مهــم خودشــان را برپ
بــا هزینــه ای ســنگین برگــزار می شــود و اگــر 
مــورد اســتقبال قــرار نگیــرد، ممکــن اســت پــروژه 
بــا شکســت مواجــه شــود. اگــر هنرمنــدی در یــک 
گالــری نمایشــگاهی داشــته باشــد و ایــن نمایشــگاه 
ــرد، از  ــرار نگی ــتقبال ق ــورد اس ــا م ــر کرون بخاط
حیــث اقبــال عمومــی و یــا فــروش، ایــن شکســتی 
ــت و  ــالش اس ــا ت ــس از مدت ه ــد پ ــرای هنرمن ب
ــح  ــر دو ترجی ــذا ه ــری، ل ــرای گال ــور ب همین ط
می دهنــد کــه ایــن نمایشــگاه را بــه فرصــت 

ــد.   ــول کنن دیگــری موک
ــتند  ــع هس ــن وض ــدن ای ــادی ش ــر ع ــه منتظ هم

زیبا
ی 

ها
هنر

ت 
لعا

طا
م

99
ـز 

ــ
پایی

گو
ـفت

و گ
قد 

ن
ش

ــ
ــ

بخ



138139

ــد و از  ــالغ می کنن ــران اب ــای ای ــر ج ــری در ه هن
ــرا  ــه را اج ــن برنام ــه همی ــی رود ک ــار م ــا انتظ آنه
کننــد. بــه هــر دانشــکده کــه برویــد همــان برنامــه 
ــط  ــود، فق ــرا می ش ــه اج ــد ک ــی را می بینی آموزش
ــات  ــاس مطالع ــان براس ــی از معلم ــاالً بعض احتم
ــاوت  ــای متف ــت حرف ه ــن اس ــان ممک شخصی ش
بزننــد، ولــی در واقــع از همــه انتظــار مــی رود کــه 
ــن  ــد و ای ــروی کنن ــن سیســتم ســنترالیزه پی از ای
ــوآوری و روزآمــد شــدن  یعنــی پایــان خالقیــت، ن
در آمــوزش هنــر. مــن فکــر می کنــم کــه اگــر در 
عرصه هایــی مثــل علــوم ایــن سیســتم ســنترالیزه 
ــک  ــاًل فیزی ــه مث ــرش باشــد ک ــل پذی تاحــدی قاب
در همــه جــا تحــت یــک برنامــه آموزشــی واحــد 
تدریــس شــود، در عرصــه هنــر بــه هیچ وجــه 
نبایســتی همــه دانشــکده ها را موظــف کنیــم کــه 
یــک برنامــه واحــد را ارائــه کننــد. بایــد زمینــه را 
ــا  ــر مهی ــوزش هن ــی در آم ــوع و گوناگون ــرای تن ب
ــای  ــکده گرایش ه ــک دانش ــه در ی ــم طوری ک کنی
ــر  ــری مدرن ت ــر جهت گی ــای دیگ ــنتی تر در ج س
ــا  ــک دانشــکده جــور دیگــر ب ــر و در ی ــا معاصرت ی
ــا بدین ترتیــب آمــزش هنــر  هنــر برخــورد شــود ت
پویاتــر شــود. در بعضــی از دانشــکده ها تأکیــد روی 
مهــارت فــردی و تکنیکــی، در بعضــی تأکید بیشــتر 
بــر روی آموزش هــای نظــری باشــد، در جایــی 
ــت  ــر دس ــای دیگ ــیک و در ج ــای کالس آموزش ه
ــاز گذاشــته  ــن ب ــای نوی ــرای خالقیت ه دانشــجو ب
شــود تــا شــاهد بالندگــی بیشــتر هنــر در آینده باشــیم.  
ــه ی  ــد در جامع ــر می رس ــه نظ   4( ب
هنــر ایــران، فضایــی خالــی بین دانشــگاه، 

موزه هــا و گالری هــا وجــود دارد. بــه بیــان 
دیگــر، ایــن نهادهــای خصوصــی و دولتــی 
ــه  ــر فاصل ــادی از یکدیگ ــزان زی ــا می ت
ــات  ــر اوق ــوع در اکث ــن موض ــته و ای داش
ــا  ــود. آی ــام می ش ــجو تم ــرر دانش ــه ض ب
ــه  ــتید؟ چ ــق هس ــوع مواف ــن موض ــا ای ب
راهکارهایــی می تــوان بــرای ایــن مشــکل 

ارائــه کــرد؟  
بلــه مــن هــم در جمع بنــدی نهایــی بــا روح 
ــر  ــوزش هن ــه آم ــتم ک ــق هس ــؤال مواف ــن س ای
ــار  ــه آث ــد و ارائ ــی تولی ــه عمل ــران از صحن در ای
هنــری دور هســتش. ولــی واقعیــت ایــن اســت کــه 
ــه  ــکی، در هم ــل پزش ــته ها مث ــدود رش ــز مع به ج
ــه  ــی و صحن ــوزش عال ــن آم ــه بی ــته ها فاصل رش
حرفــه ای آن رشــته در جامعــه احســاس می شــود، 
ــت.  ــر نیس ــاص هن ــط خ ــه فق ــن فاصل ــی ای یعن
در همــه عرصه هــا آن چیــزی کــه در دانشــگاه 
ــی  ــه در فضــای عین ــا آن چــه ک ــه می شــود ب گفت
جامعــه مطــرح اســت، تفــاوت چشــمگیر دارد، 
فقــط آمــوزش پزشــکی آن هــم بــه خاطــر ارتبــاط 
ــگ  ــاط تنگاتن ــتان ها در ارتب ــا بیمارس ــتقیم ب مس
ــکی  ــاص پزش ــته های خ ــت. از رش ــه اس ــا جامع ب
ــی  ــوزش عال ــا آم ــه صحنه ه ــم، در هم ــه بگذری ک
مــا از عرصــه حرفــه ای بــه دور اســت و یــک مســیر 
ــه مقتضیــات عرصــه عمومــی  ــا ب مســتقل، بی اعتن

ــد.  ــی می کن ــه را ط جامع
ــی  ــه عمل ــگاه و صحن ــان دانش ــر می ــرو هن در قلم
ــه  ــری رابط ــای هن ــا و رویداده ــی گالری ه آن یعن
سیســتماتیک قدرتمنــدی وجــود نــدارد و بســیاری 

ــی  ــه عموم ــاًل در صحن ــگاه ها عم ــاتید دانش از اس
هنــر غایــب هســتند. مــن اســاتید زیــادی را 
ــری  ــه گال ــار ب ــت یک ب ــه سال هاس ــم ک می شناس
نرفته انــد و اگــر از آن هــا بخواهیــد اســم یــا آدرس  
ــد.  ــختی می توانن ــد به س ــام ببرن ــری را ن ــا گال 5 ت
نمی تواننــد  هــم  کالس   در  اســت  طبیعــی 
ــگاه در  ــن نمایش ــد از ای ــه بازدی ــجویان را ب دانش
ــد، چــون خودشــان از  ــب کنن ــری ترغی ــالن گال ف
آن دور هســتند. ایــن فاصلــه بیــن آمــوزش و صحنۀ 
حرفــه ای هنــر می توانــد ایــن پیــام را به دانشــجوها 
ــی  ــد ربط ــاد می گیری ــما ی ــه ش ــه آنچ ــتد ک بفرس
بــه آنچــه کــه در جامعــه در جریــان اســت نــدارد؛ 
دانشــگاه تافته ایســت جــدا بافتــه و فراگیــری هنــر 
در آن تضمینــی بــرای موفقیــت در عرصــه هنــری 
ــاوت اســت،  ــای متف ــگار دو دنی ــه نیســت. ان جامع
ــای  ــی فعالیت ه ــۀ اجتماع ــوزش و صحن عرصــه آم
هنــری؛ ایــن دو بــا هــم مــوازی پیــش می رونــد و 
شــاید هیــچ  وقــت هــم همدیگــر را قطــع نکننــد. 
ــاً باعــث دلســردی دانشــجوها  ــن مســأله طبیعت ای
ــان  ــد تحصیل ش می شــود، چــون احســاس می کنن
ــد  ــر بخواهن ــن اگ ــت اســت. بنابرای عمــاًل بی خاصی
ــد از  ــتی بع ــوند، بایس ــه ای بش ــاش حرف ــاًل نق مث
ــی  ــه جای ــد ب ــد برون ــام ش ــگاه تم ــه دانش این ک
ــاره  ــا گالری هــا و موزه هــا تــا هنــر را دوب مرتبــط ب
آن جــا یــاد بگیرنــد؛ مــدرک را از دانشــگاه بگیرنــد 
ــگاه های آزاد  ــه ای را در آموزش ــوزش حرف ــی آم ول
ــت  ــناس تربی ــگاه کارش ــی دانش ــد. گوی ــرا بگیرن ف
ــدن  ــد ش ــرون هنرمن ــی در بی ــد و مکان های می کن

را. 

ــم در  ــا ه ــروس کرون ــیوع وی   5( ش
ــر معاصــر و هــم در آمــوزش  ــان هن جری
ــت.  ــته اس ــی گذاش ــر فراوان ــر تأثی هن
ــرات  ــن تغیی ــیر ای ــما مس ــر ش ــه نظ ب
ــوزش  ــای آم ــری و فض ــه ی هن در جامع
ــمتی  ــه س ــه چ ــر ب ــات هن ــر و مطالع هن
ــر آنکــه وظیفــه ی  ــود؟ و مهم ت خواهــد ب
ــن  ــال ای دانشــجویان و هنرمنــدان در قب

ــت؟  ــرات چیس تغیی
وضعیــت کرونــا در عرصــه هنــر نــه فقــط در ایــران 
ــی  ــف مقطع ــک توق ــان، ی ــر جه ــه در سراس بلک
ــی روی  ــرای مدت ــه ب ــتگاهی ک اســت، مشــابه دس
وضعیــت پــاز قــرار می گیــرد. گالری هــا یــا تعطیــل 
هســتند یــا نمایشــگاه های کنتــرل شــده و محــدود 
برگــزار می کننــد. اغلــب موزه هــا تعطیــل هســتند، 
گهــگاه بعضــی شــروع می کننــد بــه پذیــرش 
ــگاه های  ــد نمایش ــی نمی توانن ــدگان ول بازدیدکنن
ــد چــون نمایشــگاه ها  ــا کنن مهــم خودشــان را برپ
بــا هزینــه ای ســنگین برگــزار می شــود و اگــر 
مــورد اســتقبال قــرار نگیــرد، ممکــن اســت پــروژه 
بــا شکســت مواجــه شــود. اگــر هنرمنــدی در یــک 
گالــری نمایشــگاهی داشــته باشــد و ایــن نمایشــگاه 
ــرد، از  ــرار نگی ــتقبال ق ــورد اس ــا م ــر کرون بخاط
حیــث اقبــال عمومــی و یــا فــروش، ایــن شکســتی 
ــت و  ــالش اس ــا ت ــس از مدت ه ــد پ ــرای هنرمن ب
ــح  ــر دو ترجی ــذا ه ــری، ل ــرای گال ــور ب همین ط
می دهنــد کــه ایــن نمایشــگاه را بــه فرصــت 

ــد.   ــول کنن دیگــری موک
ــتند  ــع هس ــن وض ــدن ای ــادی ش ــر ع ــه منتظ هم
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ــی  ــاه و مقطع ــی کوت ــه خیل ــد ک ــر می کنن و فک
ــه  ــه و ارائ ــه عرض ــه صحن ــری ب ــار هن ــت. آث اس
ــا  ــه آنه ــد و ارائ ــکاء دارن ــدیداً ات ــود ش ــی خ عموم
ــا  ــه در گالری ه ــت ک ــگاه هایی اس ــتلزم نمایش مس
ــزار می شــود.  ــر برگ ــی هن ــای معرف ــر نهاده و دیگ
ــردی  ــه کارب ــه جنب ــری ک ــای بش ــایر فرآورده ه س
دارنــد بــا چنیــن مشــکلی کمتــر مواجــه هســتند، 
چــون متقاضیان شــان بــه هــر حــال در هــر جایــی 
بــه دنبالشــان می رونــد و آن را پیــدا می کننــد. 
ــگاه به شــکل  ــک فروش چنانچــه آن محصــول در ی
به خاطــر  مخاطبیــن  نشــود،  ارائــه  نفیســی 
ــی  ــره آن را در جای ــا باالخ ــد ت ــان می گردن نیازش
پیــدا می کننــد. اگــر در داروخانــه دارویــی نیســت، 
می توانیــم آن را از یــک دستفروشــی در ناصرخســرو 
ــم. ــاز داری ــه آن نی ــم، چــون باالخــره ب هــم بگیری

ــد  ــه مصــرف می توان ــد ب ــدة تولی ــن ای ــورد ای در م
ــن مســأله در  ــی ای ــه مطــرح باشــد، ول ــک گزین ی
مــورد هنــر بــه نــدرت اتفــاق می افتــد. هنرمنــدان 
را دعــوت کننــد در  زیــادی  نمی تواننــد عــدة 
ــی  ــا خانه شــان و در یــک شــرایط نامطلوب کارگاه ی
ــه  ــد این ک ــه امی ــد ب ــان را نشــان دهن ــر هنریش اث
ــه  ــد ک ــه منتظرن ــه هم ــد. در نتیج ــا را بخرن آن ه
اوضــاع بــه حالــت عــادی برگــردد و نمایشــگاه های 
ــه  ــری، عالق ــار هن ــتاندارد آث ــه اس ــا ارائ ــوب ب خ
ــا در  ــد ت ــب کنن ــا جل ــه آنه ــبت ب ــی را نس عموم
نهایــت بــه فــروش آنهــا هــم منجــر شــود. در ایــن 
وضعیــت بــه نظــر مــن یــک فرصــت اســتثایی بــه 
وجــود آمــده بــرای این کــه کاری را کــه مــا به طــور 
معمــول در شــلوغی های زندگــی روزمــره موفــق بــه 

انجامــش نمی شــویم، در ایــن ایــام انجــام دهیــم و 
ــای  ــا و کیفیت ه ــاء آگاهی ه ــرای ارتق ــالش ب آن ت
ــدان و  ــه هنرمن ــه هم ــه ام ب ــت. توصی ــردی اس ف
دانشــجویان هنــر ایــن اســت کــه در ایــن فرصــت 
بــه تقویــت مهارت هــا و دانــش هنــری خــود 
ــار  ــتر آث ــد بیش ــه و تولی ــه، تجرب ــق مطالع از طری
هنــری بپردازنــد تــا بهتریــن بهــره را از ایــن دوران 
ــه  ــن دوران ک ــم از ای ــر می کن ــد. فک ســخت بگیرن
دیــر یــا زود تمــام می شــود، بعدهــا به عنــوان 
ــای  ــرد؛ ماه ه ــم ک ــاد خواهی ــتثنایی ی ــی اس فرصت
کرونــا کــه به شــکل بی ســابقه ای وقــت زیــاد 
داشــتیم چــون نمی توانســتیم به راحتــی اینجــا 
ــرت  ــت حس ــن اس ــان ممک ــم. آن زم ــا بروی و آنج
بخوریــم کــه می توانســتیم از آن همــه وقــت بهتــر 
ــد  ــا می توان ــن کرون ــر م ــه نظ ــم. ب ــتفاده کنی اس
یــک توفیــق اجبــاری باشــد بــرای این کــه تــا حــد 
ــه  ــی ک ــرده، وقت های ــوت ک ــا را خل ــادی ســر م زی
ــه شــکل  ــا ب ــده ت ــا برگردان ــه م ــف می شــد را ب تل

ــم.  ــتفاده کنی ــری از آن اس مفیدت

 مقدمه
کتــاب قرآن هــای دوره تیمــوری، درآمــدی بــر 
بــر نســخه های خطــی  نظــام بصــری حاکــم 
ــه  ــال 1397 ب ــار در س ــتین ب ــرای نخس ــی ب ایران
صــورت چهــار رنــگ در 114 صفحــه، توســط 
ــه چــاپ  انتشــارات فرهنگســتان هنــر در تهــران ب

ــت.  ــیده اس رس
ــو  ــتی، عض ــه بهش ــط طبی ــده توس ــاد ش ــاب ی کت
هیئــت علمــی دانشــگاه آزاد اســالمی، واحــد پرنــد، 
در دو فصل تالیف شــده اســت. براســاس یادداشــت 
ناشــر، ایــن کتــاب تالشــی اســت در جهــت نشــر 
ــش و  ــه و پژوه ــط مطالع ــش، و بس ــی و دان آگاه
براســاس آنچــه مولــف در بخــش پیشــگفتار بیــان 

کــرده، کتــاب حاضــر نخســتین گامــی اســت کــه 
بــه منظــور معرفــی کلیــه  مخطوطــات قرآنــی 
تیمــوری محفــوظ در مــوزه ی ملــی ایــران برداشــته 
شــده و نیــز یکــی از نخســتین تالش هایــی اســت 
کــه هــدف از آن بازیابــی اصــول و قواعــد حاکــم بــر 

ــی اســت. طراحــی نســخ خطــی ایران
»قرآن هــای  عنــوان  بــا  کتــاب  اول  فصــل  در 
ــه  ــران« س ــی ای ــوزه ی مل ــوظ در م ــوری محف تیم
بخــش مشــاهده می شــود: نخســت، معرفــی و 
ــوزه  ــوظ در م ــوری محف ــای تیم ــف قرآن ه توصی
ــل و  ــی کام ــخه های قرآن ــپس نس ــران، س ــی ای مل
ــاره ای از قــرآن  ــده پ دیگــری نســخه های دربرگیرن

ــم.  کری

کاردارطهران1 دالرام 

نقد و بررسی کتاب قرآن های دوره تیموری
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