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ــد  ــه ایــن پژوهــش، بای ــرادات وارده ب 5( از دیگــر ای
ــات  ــی توضیح ــل برخ ــر ذی ــه  تصاوی ــدم ارائ ــه ع ب
اشــاره کــرد. بــه عنــوان مثــال، در صفحــه 39 
ــتر  ــات در بیش ــان آی ــان پای ــه نش ــت ک ــده اس آم
قرآن هــای دوره  تیمــوری »نقش مایــه  گل پنــج 
پــر زریــن« اســت، ایــن در حالیســت کــه نــه تنهــا 
ــه  4268  ــات مجموع ــان آی ــان پای ــری از نش تصوی
ــر، از  ــر ایــن ام ــر شــاهد ب ارائــه نشــده بلکــه تصاوی
ــز آورده نشــده  ــوری نی ــخه های دوره  تیم ســایر نس
اســت. ایــن اتفــاق در صفحــات دیگــر کتــاب نیــز از 

ــاهده اســت.  ــل مش ــه 29 قاب ــه صفح جمل

 نتیجه گیری
امــروزه، بــا توجه بــه گســتردگی راه های دسترســی 
بــه منابــع متعــدد و امــکان جســتجو و جمــع آوری 
ــا را  ــه پژوهش ه ــاال، آنچ ــرعت ب ــا س ــات ب اطالع
از یکدیگــر متمایــز می کنــد، دقــت پژوهشــگر، 
ــت و  ــزان صح ــت اول، می ــع دس ــتفاده از مناب اس
ــری از ورود  ــده و جلوگی ــه ش ــات ارائ ــقم اطالع س
ــد  ــه پژوهش هــای جدی ــِط گذشــته ب ــات غل اطالع
اســت. از ایــن رو در گام نخســت هــر تحقیــق، 
ضروریســت تــا موضــوع، دامنــه ی  پژوهــش و 
ــه  ــرای پژوهشــگر بلک ــا ب ــه تنه ــاری، ن ــه  آم جامع
ــخص  ــق مش ــور دقی ــه ط ــز ب ــان نی ــرای مخاطب ب
ــا پژوهشــگر از  ــر ســبب می شــود ت ــن ام شــود. ای
ورود اطالعــات اضافــی بــه تحقیــق خــود جلوگیری 
کنــد و بــه منظــور انتخاب عنــوان پژوهش خــود، با 
دقــت و ظرافــت عمــل کنــد. همچنیــن ضروریســت 
یافته هــای پیشــینیان را بــدون هیــچ تغییــری 

ــک  ــر روی ت ــد و ب ــود وارد ننمای ــات خ در تحقیق
تــک آن هــا بررســی و مطالعــه کــرده و در صــورت 
ــرد  ــورت گی ــز ص ــی نی ــاهدات میدان ــکان، مش ام
ــه  ــا بازبینــی مجــدد، ب ــا اطالعــات گذشــتگان، ب ت
صــورت صحیــح در اختیــار آینــدگان قــرار گیــرد. 
ــا بازبینــی  امیــد اســت کــه کتــاب مــورد بحــث، ب
نــکات ارائــه شــده و ویرایــش مجــدد، روانــه  بــازار 
ــرای مخاطبــان و عالقمنــدان ســودمند  ــا ب شــود ت
باشــد زیــرا موضــوع ایــن کتــاب، حــوزه  وســیعی از 
مخاطبــان را در بــر می گیــرد شــامل: پژوهشــگران 
نســخه های خطــی، کتــاب  آرایــی و تزیینــات، 

ــرآن  پژوهــان.  خــط و خوشنویســی و ق

کرونــا! پدیــده ای کــه همــه مناســبات انســان 
خودپســند هــزاره ســوم را مقهــور و منهــزم خویش 
ــش  ــار فردری ــه اعتب ــه ب ــانی ک ــت. انس ــرده اس ک
ــری  ــر از ویرانگ ــه هن ــدن ب ــت یازی ــا دس ــه ب نیچ
ــاری  ــری بیم ــا همه گی ــه اســت. ب ــت گریخت حقیق
ــرات گســترده در  ــار تغیی ــر دچ ــر ســاحت هن اخی
ــه  ــی ک ــد. تاثیرات ــش ش ــی و نمای ــگاه بازنمای منزل
علی رغــم تنگناهــا و خانــه نشــینی پیش آمــده 
ــر  ــاحت هن ــازه ای در س ــگاه ت ــدان ن ــرای هنرمن ب
ــالش  ــه ت ــوان ب ــه می ت ــرای نمون ــرد. ب ــه ک ارائ

ــه و  ــران در جهــت ارائ ــای معاصــر ته ــوزه هنره م
تشــریح روزانــه یــک اثــر فاخــر از گنجینــه خویــش 
ــری  ــی هن ــز فرهنگ ــالش مراک ــتاگرام و ت در اینس
ــری  ــاب و گال ــهر کت ــدان، ش ــه هنرمن ــر خان نظی
ویســتا جهــت گفتگوهایــی علمــی پیرامــون هنــر، 
ــراج  ــزاری ح ــرد. برگ ــاره ک ــت اش ــتر اینترن در بس
ــا  ــن ب ــورت آنالی ــه ص ــاتبیز ب ــه س ــر خاورمیان هن
ارائــه 17 اثــر از 13 هنرمنــد معاصــر ایرانــی و 
ــای  ــران از رویداده ــراج ته ــادن ح ــق افت ــه تعوی ب
مهــم اقتصــادی هنــر در نیمــه اول امســال بودنــد. 

اصالنی1  حافظ 

هنر ایران در سال پایانی هزاره

ــر،  ــر نزدیکت ــرج آزادی-یــک ســانتی مت ــی ب ــی، جابه جای ــر ملک نص
)1399(
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همچنیــن در اثنــای تعطیلــی موزه هــا و گالری هــا 
ــط  ــازی توس ــگاه مج ــت نمایش ــه اردیبهش در نیم
ــا  ــه ت ــد ک ــا ش ــور برپ ــر کش ــای سراس گالری ه
ــه 23  ــه در جمع ــا اینک ــت ت ــه یاف ــاه ادام خردادم
ــمی  ــورت رس ــه ص ــران ب ــای ته ــرداد گالری ه خ
ــد  ــد. در تابســتان امســال رون ــه کار کردن شــروع ب
افتتــاح نمایشــگاه گالری هــا نســبت بــه بهــار شــیب 
ــن  ــاخص ای ــای ش ــت و از چهره ه ــودی داش صع
ــی و محمــد  ــه غالمحســین امیرخان نمایشــگاه ها ب
ــوان  ــی می ت ــورت کل ــه ص ــرد. ب ــاره ک ــاد اش صی
ــای تجســمی  ــت 70 درصــدی نمایشــگاه هنر ه اف
ــاره  ــال اش ــه پارس ــبت ب ــال نس ــه اول امس در نیم
کــرد. نزولــی کــه همه گیــری کرونــا و بالتبــع 
ــروز  ــی ب ــل اصل ــی عام ــذاری اجتماع آن فاصله گ
ــی  ــز فرهنگ ــر مراک ــود ب ــن خ ــت. ای ــوده اس آن ب
عمــده ای همچــون خانــه هنرمنــدان ایران ســایه ای 
ســنگین گســترانده اســت و ایــن نهــاد را همچــون 
ــی و در  ــای مال ــد گرفت ه ــا در بن ــایر گالری ه س

ــت.  ــانده اس ــی کش ــتانه تعطیل آس
بــه محیــط  ایــن رویدادهــا منحصــر  البتــه 
ــر  ــودش ب ــد. نم ــازی نش ــای مج ــا و فض گالری ه
ــه  ــود. در میان ــهر ب ــر ش ــرج آزادی و تئات ــر ب پیک
فروردیــن، بــرج آزادی بومــی بــرای نورپــردازی 
ســه بعدی » Video Mapping « بــا محوریــت 
همدلــی جهانــی در مقابلــه بــا ویروس کرونا شــد. 
ــرج آزادی،  ــی ب ــس »جابه جای ــن پرفورمن همچنی
یــک ســانتی متــر نزدیکتــر« بــه کارگردانــی نصیر 
ــا  ــه تابســتان چهــره تهــران را ب ملکی جــو در میان

ــد.  ــح برآمودن ــر صل هن

ــه  ــا ب ــران ت ــری در ای ــات هن ــای و اتفاق رویداده
ــاید  ــوده و ش ــا نب ــن گزاره ه ــه ای ــال منحصــر ب ح
برجســته ترین اتفــاق فرهنگــی هنــری در اواســط 
پاییــز رخ داد. هزاردســتان موســیقی ایــران چهــره 
ــد و حزیــن کــه  ــر رخ خــاک کشــید. خبــری نژن ب
ــف و  ــر طی ــرد و ه ــوگوار ک ــه را س ــب جامع غال
طبقــه ای را بــه ابــراز مــرارت واداشــت. شــجریان به 
اســتناد خبــرگان و پژوهنــدگان عرصــه موســیقی 
شــان اش تاریخــی بــود و در ســپهر آواز ایــران 
چــون آفتــاب بــود. شــاید بــه جــرات بتــوان 
گفــت کــه جــدای از جنبــه بشــکوه موســیقیایی 
ــان  ــی در می ــعر فارس ــوذ ش ــرش در نف وی تاثی
ــت.  ــل اتکاس ــته و قاب ــران برجس ــردم ای ــه م عام
ــه  ــه ک ــد همانگون ــناخته نش ــجریان ش ــدر ش ق

ــراث  ــدر فردوســی شــناخته نشــد. او رفــت و می ق
ــه آواز و  ــت از گنجین ــای گذاش ــه برج ــترگی ک س

ــی. ــیقی ایران ــدگار موس آوای مان
ــه ای از ســال کــه گذشــت عرصــه ســینما  در وهل
و تاتــر نیــز از نیــش کرونــا بــی نصیــب نماندنــد. 
ــدای  ــر در ابت ــالن های ســینما و تئات ــی س تعطیل

ــن  ــرای آنالی ــش و اج ــه پخ ــه را ب ــن پهن ــال ای س
کشــاند و بــا وجــود بازگشــایی مجــدد ایــن بخــش 
ســینما رونــق چندانــی نیافــت و دوران رکــود 
ــد  ــا امی ــه تنه ــی ک ــد. اتفاق ــود را می گذارنن خ
ــه دوم  ــش ماه ــت ش ــه گذش ــینماگران را اب س

ــت. ــرده اس ــال ک س

مهرداد اسکویی، محمرضا شجریان، 1379
www.golvani.ir :منبع
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همچنیــن در اثنــای تعطیلــی موزه هــا و گالری هــا 
ــط  ــازی توس ــگاه مج ــت نمایش ــه اردیبهش در نیم
ــا  ــه ت ــد ک ــا ش ــور برپ ــر کش ــای سراس گالری ه
ــه 23  ــه در جمع ــا اینک ــت ت ــه یاف ــاه ادام خردادم
ــمی  ــورت رس ــه ص ــران ب ــای ته ــرداد گالری ه خ
ــد  ــد. در تابســتان امســال رون ــه کار کردن شــروع ب
افتتــاح نمایشــگاه گالری هــا نســبت بــه بهــار شــیب 
ــن  ــاخص ای ــای ش ــت و از چهره ه ــودی داش صع
ــی و محمــد  ــه غالمحســین امیرخان نمایشــگاه ها ب
ــوان  ــی می ت ــورت کل ــه ص ــرد. ب ــاره ک ــاد اش صی
ــای تجســمی  ــت 70 درصــدی نمایشــگاه هنر ه اف
ــاره  ــال اش ــه پارس ــبت ب ــال نس ــه اول امس در نیم
کــرد. نزولــی کــه همه گیــری کرونــا و بالتبــع 
ــروز  ــی ب ــل اصل ــی عام ــذاری اجتماع آن فاصله گ
ــی  ــز فرهنگ ــر مراک ــود ب ــن خ ــت. ای ــوده اس آن ب
عمــده ای همچــون خانــه هنرمنــدان ایران ســایه ای 
ســنگین گســترانده اســت و ایــن نهــاد را همچــون 
ــی و در  ــای مال ــد گرفت ه ــا در بن ــایر گالری ه س

ــت.  ــانده اس ــی کش ــتانه تعطیل آس
بــه محیــط  ایــن رویدادهــا منحصــر  البتــه 
ــر  ــودش ب ــد. نم ــازی نش ــای مج ــا و فض گالری ه
ــه  ــود. در میان ــهر ب ــر ش ــرج آزادی و تئات ــر ب پیک
فروردیــن، بــرج آزادی بومــی بــرای نورپــردازی 
ســه بعدی » Video Mapping « بــا محوریــت 
همدلــی جهانــی در مقابلــه بــا ویروس کرونا شــد. 
ــرج آزادی،  ــی ب ــس »جابه جای ــن پرفورمن همچنی
یــک ســانتی متــر نزدیکتــر« بــه کارگردانــی نصیر 
ــا  ــه تابســتان چهــره تهــران را ب ملکی جــو در میان

ــد.  ــح برآمودن ــر صل هن

ــه  ــا ب ــران ت ــری در ای ــات هن ــای و اتفاق رویداده
ــاید  ــوده و ش ــا نب ــن گزاره ه ــه ای ــال منحصــر ب ح
برجســته ترین اتفــاق فرهنگــی هنــری در اواســط 
پاییــز رخ داد. هزاردســتان موســیقی ایــران چهــره 
ــد و حزیــن کــه  ــر رخ خــاک کشــید. خبــری نژن ب
ــف و  ــر طی ــرد و ه ــوگوار ک ــه را س ــب جامع غال
طبقــه ای را بــه ابــراز مــرارت واداشــت. شــجریان به 
اســتناد خبــرگان و پژوهنــدگان عرصــه موســیقی 
شــان اش تاریخــی بــود و در ســپهر آواز ایــران 
چــون آفتــاب بــود. شــاید بــه جــرات بتــوان 
گفــت کــه جــدای از جنبــه بشــکوه موســیقیایی 
ــان  ــی در می ــعر فارس ــوذ ش ــرش در نف وی تاثی
ــت.  ــل اتکاس ــته و قاب ــران برجس ــردم ای ــه م عام
ــه  ــه ک ــد همانگون ــناخته نش ــجریان ش ــدر ش ق

ــراث  ــدر فردوســی شــناخته نشــد. او رفــت و می ق
ــه آواز و  ــت از گنجین ــای گذاش ــه برج ــترگی ک س

ــی. ــیقی ایران ــدگار موس آوای مان
ــه ای از ســال کــه گذشــت عرصــه ســینما  در وهل
و تاتــر نیــز از نیــش کرونــا بــی نصیــب نماندنــد. 
ــدای  ــر در ابت ــالن های ســینما و تئات ــی س تعطیل

ــن  ــرای آنالی ــش و اج ــه پخ ــه را ب ــن پهن ــال ای س
کشــاند و بــا وجــود بازگشــایی مجــدد ایــن بخــش 
ســینما رونــق چندانــی نیافــت و دوران رکــود 
ــد  ــا امی ــه تنه ــی ک ــد. اتفاق ــود را می گذارنن خ
ــه دوم  ــش ماه ــت ش ــه گذش ــینماگران را اب س

ــت. ــرده اس ــال ک س
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