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سخن 
سردبیر

کمـــک بـــه دانشـــجویان هنـــر در  فصـــل نامـــه تخنـــه در راســـتای 
ـــزون در ســـیر هنرهـــای تجســـمی  جهـــت پیشـــرفت و اعتـــالی روز اف
ــجویان  ــه ی دانشـ ــی وقفـ ــره ی تـــالش بـ ــر دارد ثمـ ــی در نظـ و نمایشـ
دانشـــگاه دامغـــان را منتشـــر نمایـــد . در عیـــن حـــال بـــا توجـــه بـــه 
ورود دانشـــجویان جدیـــد و نیـــاز مبـــرم ایـــن عزیـــزان بـــرای آشـــنایی 
کـــه  گردیـــد باشـــد  بیشـــتر بـــا دانشـــگاه ، بخـــش اول نیـــز  اضافـــه 
یـــم در ایـــن راه بـــا یـــاری  گرفتنشـــان را تعجیـــل دهیـــم و امیدوار اوج 
ـــام واالی  ـــه مق ـــما ب ـــار ش کن ـــم و در  ی ـــدم بردار ـــتوار ق ـــزان اس ـــما عزی ش
یـــغ خانـــم زهــــــــــرا  دانـــش ارج نهیـــم و در آخـــر نیـــز  از زحمـــات بی در

کمـــال تشـــکر را دارم . کاظمی نـــژاد 
رامین ایمانی



راهنما

بخش اول



تخنه 6

معرفی شهر دامغان
ــمال  ــرف شـ ــع از طـ ــر مربـ کیلومتـ ــا وســـعت ۱۲۱۱۰  ــان بـ دامغـ
کوههـــای البـــرز، از شـــرق بـــه شهرســـتان  بـــه خـــط الـــراس و بـــه 
از  ایـــران و  کویـــر مرکـــزی  بـــه دشـــت  از جنـــوب  شـــاهرود، 
ــان  ــود. دامغـ ــتان ســـمنان منتهـــی مـــی شـ ــه شهرسـ غـــرب بـ
در طـــول جغرافیایـــي ۵۴ درجـــه و ۲۰ دقیقـــه و ۸ ثانیـــه و 
ــرار  عـــرض جغرافیایـــي ۳۶ درجـــه و ۹ دقیقـــه و ۴۸ ثانیـــه قـ
اختـــالف  و  متـــر  یـــا ۱۱۷۰  در از ســـطح  ارتفـــاع شـــهر  دارد. 
ــا تهـــران ۱۱ دقیقـــه و ۵ ثانیـــه اســـت.جمعیت  ســـاعت آن بـ
ــال  ــد سـ ــار صـ ــان در چهـ ــهر دامغـ ــر اســـت. شـ آن ۵۹۳۰۰ نفـ
کـــه اشـــك  پیـــش از میـــالد مســـیح چنـــان عظمتـــي داشـــت 
ــال ۲۴۹ پیـــش از میـــالد آن را  ــرداد اشـــکاني در سـ ــوم وتیـ سـ
ـــالدي  ـــرن اول می ـــا ق ـــهر ت ـــن ش ـــد. ای ـــرار دادن ـــود ق ـــت خ پایتخ
کـــرد و مرکـــز ایالـــت بـــزرگ قومـــس  اهمیـــت خـــود را حفـــظ 
ــبت  ــنگ نسـ ــه هوشـ ــهر را بـ ــن شـ ــرح ایـ ــا، طـ ــي هـ ــود. برخـ بـ
کـــه مـــردم  ـــه واقعیـــت نزدیکتـــر اســـت  ـــه ب داده انـــد. ایـــن نظری
کـــه در دره  ایـــن منطقـــه در اطـــراف رودخانـــه چشـــمه علـــي 
کوههـــاي شـــمالي جـــاري اســـت، اســـکان یافتنـــد و مدنیتـــي 
را بـــه وجـــود آوردنـــد. چنانکـــه نوشـــتهاند، نزدیـــك بـــه چهـــار 
صـــد ســـال پیـــش از میـــالد مســـیح، جمعـــي از مغـــان در 
بـــه همیـــن علـــت،  گزیدنـــد و  مســـیر همیـــن رود ســـکني 
نخســـت ایـــن منطقـــه ده مغـــان نامیـــده شـــد و بـــه مـــرور زمـــان 
ــان  ــد. دامغـ ــل شـ ــان تبدیـ ــه دامغـ ــرانجام بـ ــان و سـ ــه دمغـ بـ
کشـــته  مدتـــي پایتخـــت زمســـتاني شـــاهان اشـــکاني بـــود و تـــا 
ـــرد ، آخریـــن پادشـــاه ساســـاني موقعیـــت خـــود را  شـــدن یزدگ
ــیان،  ــان، عباسـ ــت امویـ ــاي حکومـ ــرد. در دوره هـ کـ ــظ  حفـ
طاهریـــان، ســـامانیان، ســـربداران و دیلمیـــان، دامغـــان از 
ـــود.  ـــراي امـــرا و حکومتهـــا برخـــوردار ب موقعیتـــي قابـــل توجـــه ب
منطقـــه دامغـــان در زمـــان ســـلجوقیان، از جملـــه پایگاههـــاي 

مهـــم پیـــروان فرقـــه اســـماعیلیه بـــود و در طـــول ســـالهاي 
۴۸۳ تـــا ۶۵۴ هجـــري، وقایعـــي مهـــم بـــراي ایـــن فرقـــه در 
یـــداد  ي داد. آثـــار قلعـــه هـــاي موجـــود، بـــر ایـــن رو منطقـــه رو
و حضـــور فعـــال پیـــروان اســـماعیله درمنطقـــه داللـــت دارد. 
بیـــن ســـالهاي ۷۰۰ تـــا ۹۰۰ هجـــري، منطقـــه دامغـــان شـــاهد 
حضـــور حکمرانـــان مختلـــف بـــود و طبـــق روایـــت ســـیاحاني 
کردنـــد، در آن زمـــان دامغـــان آخریـــن  کـــه از ایـــن شـــهر دیـــدن 
ــام  ــل عـ ــد. قتـ ــي شـ ــوب مـ ــران محسـ ــرب ایـ ــده غـ ــهر عمـ شـ
کـــه در ســـال ۷۶۹ هجـــري بـــه دســـتور تیمـــور لنـــگ  تاتارهـــا 
کـــرد و خیـــل  گرفـــت، بـــه ایـــن منطقـــه نیـــز ســـرایت  صـــورت 
بـــي شـــماري از مـــردم دامغـــان بـــه جـــرم پنـــاه دادن بـــه تاتارهـــا 
گذشـــتند. ایـــن بـــالي خانمـــان برانـــداز، باقـــي  از دم تیـــغ 
کشـــتار چنگیـــز خـــان را از بیـــن  مانـــده اهالـــي دامغـــان از 
یان و  کـــه در دوران صفویـــان، افشـــار برد.منطقـــه دامغـــان 
یدادهـــاي سیاســـي متعـــدد  زندیـــان مـــورد توجـــه و شـــاهد رو
یـــه نیـــز در ایـــن منطقـــه چشـــم بـــه جهـــان  بـــود، در دوران قاجار
ـــد.  کـــه باباخـــان وفتحعلـــي خـــان از آن جملـــه بودن گشـــودند 
ــر بـــه دامغـــان داشـــت. در  ــاه، عالقـــه هـــاي وافـ فتحعلـــي شـ
کـــه در دامغـــان  جریـــان انقـــالب مشـــروطیت، واقعـــه اي مهـــم 
محمدعلـــي  بـــا  منطقـــه  ایـــن  مـــردم  مخالفـــت  داد،  ي  رو
شـــاه و اعـــالم حمایـــت و هـــواداري از مشـــروطه خواهـــان و 
تشـــکیل انجمنـــي بـــه نـــام شـــعبه انجمـــن آزادي خواهـــان 
ي و اختالفـــات  آذربایجـــان بـــود. ایـــن انجمـــن، بـــه دعـــاو
کـــرد. انجمـــن، تـــا زمـــان بـــه تـــوپ بســـتن  مـــردم رســـیدگي مـــي 
مجلـــس و قتـــل عـــده اي از آزادي خواهـــان شـــناخته شـــده 
ـــود و در  همچـــون ملـــك المتکلمیـــن و صوراســـرافیل فعـــال ب

ایـــن زمـــان منحـــل شـــد.
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تخنه معرفی دانشگاه دامغان10
معرفی دانشگاه

دانشـــگاه دامغـــان، نمـــاد دانـــش دوســـتی دامغـــان؛ پرورنـــده علـــم و هنـــر، 
گســـتراننده بصیـــرت و پویایـــی، حاصـــل  پژوهنـــده دانـــش و فـــن بومـــی ، 
کهـــن دامغـــان  خواســـت و اراده مردمـــان دوســـتدار علـــم و فرهنـــگ خطـــه 
کـــه ســـعی بلیـــغ خـــود را بـــه راهبـــری شـــادروان دکتـــر محمـــد مســـعود  اســـت 
و  جامـــع  دانشـــگاهی  تأســـیس  در   ۱۳۶۴-۶۷ ســـالهای  در  منصـــوری 
کـــه حاصـــل  گذاشـــته انـــد  کـــرم )ص( در دامغـــان  مردمـــی بنـــام رســـول ا
پشـــتیبانی آن فرهنـــگ دوســـتان و تـــالش بعدهـــای دانشـــگاهیان دانشـــگاه 
گـــروه آموزشـــی،  کـــه شـــامل ۸ دانشـــکده و  کنونـــی دانشـــگاه  دامغـــان شـــرایط 
یـــک پژوهشـــکده، ۱۳۶ عضـــو هیـــأت علمـــی شـــاغل و بورســـیه، ۵۱۶۱ 
کارشناســـی ارشـــد و دکتـــری و ۶۸  کارشناســـی،  دانشـــجو در ۳ مقطـــع 
گرایـــش را رغـــم زده اســـت و همگـــی دامغانیـــان و دانشـــگاهیانش  رشـــته و 
گذشـــته بـــا پیونـــد فرهنـــگ، علـــم و اراده، ایـــن دانشـــگاه  برآننـــد تـــا همچـــون 
ـــام  کشـــور و زیبنـــده ن ـــرد  ـــه ف ـــه یکـــی از قطـــب هـــای علمـــی و منحصـــر ب را ب

کهـــن اســـت مبـــدل ســـازند. صـــد دروازه 
معرفی دانشکده ها

دانشـــگاه  دانشـــکده  نخســـتین  عنـــوان  بـــه  زمیـــن  علـــوم  دانشـــکده 
دامغـــان در مهرمـــاه ســـال ۱۳۷۱ فعالیـــت آموزشـــی خـــود را آغـــاز نمـــوده 
گرایـــش زمیـــن شناســـی و ژئومورفولـــوژی در  و در حـــال حاضـــر دارای ۲ 
گرایـــش تکتونیـــک، چینـــه و فســـیل شناســـی،  کارشناســـی و ۵  مقطـــع 
کارشناســـی ارشـــد و دارای  اقتصـــادی، پترولـــوژی و مهندســـی در مقطـــع 
۲۱ عضـــو هیـــأت علمـــی شـــاغل و بورســـیه اســـت. ایـــن دانشـــکده دارای 
کارگاه تخصصـــی بـــه نامهـــای میکروســـکوپی، رســـوب  ۱۰ آزمایشـــگاه و 
شناســـی، زمیـــن شناســـی فیزیکـــی،  فتوژئولـــوژی و نقشـــه بـــرداری، دیرینـــه 
ـــتگاههای  ـــه دس ـــز ب ـــتگاهی مجه ـــز دس ـــی، آنالی ـــک تجرب ـــی، تکتونی شناس
ICP- ـــتگاهی ـــز دس ـــک(، آنالی ـــکده فیزی ـــا دانش ـــترک ب XRD , XRF  ) مش
مقطـــع  درگیـــروکارگاه  شیمی(،ســـیاالت  دانشـــکده  بـــا  )مشـــترک   OES

گیـــری مـــی باشـــد.
کامپیوتـــر در  مهرمـــاه ســـال ۱۳۷۳ فعالیـــت  دانشـــکده ریاضـــی و علـــوم 
آموزشـــی خـــود را آغـــاز نمـــوده و در حـــال حاضـــر  دارای ۳ رشـــته آمـــار و 
کارشناســـی  کامپیوتـــر در مقطـــع  کاربردهـــا و علـــوم  یاضیـــات و  کاربردهـــا، ر
کاربـــردی  یاضـــی  گرایـــش آنالیـــز عـــددی، ر کاربـــردی  یاضـــی  و ۷ رشـــته: ر
ــی  یاضـ ــر، ر گرایـــش جبـ ــی محـــض  یاضـ ــات، ر ــق در عملیـ ــش تحقیـ گرایـ
یاضـــی  آنالیـــز و ر گرایـــش  یاضـــی محـــض  گرایـــش هندســـه، ر محـــض 
گرایـــش:  کارشناســـی ارشـــد و ۶ رشـــته  ـــر در مقطـــع  کامپیوت ـــردی علـــوم  کارب
کاربـــردی  یاضـــی  گرایشـــهای جبـــر، هندســـه و آنالیـــز و ر یاضـــی محـــض  ر
آنالیـــز عـــددی و تحقیـــق در عملیـــات و بهینـــه ســـازی در  گرایشـــهای 
مقطـــع دکتـــری و همچنیـــن دارای ۳۲ عضـــو هیـــأت علمـــی شـــاغل و 
بورســـیه اســـت. ایـــن دانشـــکده دارای ۳ ســـایت آموزشـــی بـــه نامهـــای 
شـــامل    G.V ســـایت  هـــا،  داده  پایـــگاه  و  شـــبکه  شـــامل   DN ســـایت 
گرافیـــک، واقعیـــت مجـــازی و محاســـبات  بـــه نامهـــای  ۳ آزمایشـــگاه 
ـــه  ـــق و مطالع ـــز تحقی ـــالن مجه ـــکده و ۲ س ـــی دانش ـــایت عموم ـــی و س علم
کارشناســـی ارشـــد و مقطـــع دکتـــری و آزمایشـــگاه  دانشـــجویان مقطـــع 

کاربـــردی اســـت. یاضـــی  تخصصـــی ر
دانشـــکده فیزیـــک در مهرمـــاه ســـال ۱۳۷۵ فعالیـــت آموزشـــی خـــود را آغـــاز 
نمـــوده و در حـــال حاضـــر  دارای ۲ رشـــته فیزیـــک و فیزیـــک مهندســـی 
ــر  ــوم و اختـ کارشناســـی،۴ رشـــته -گرایـــش حالـــت جامـــد، نجـ در مقطـــع 
کارشناســـی ارشـــد و ۲ رشـــته -گرایـــش  فیزیـــک، هســـته ای، نانـــو در مقطـــع 

مـــاده چـــگال )حالـــت جامـــد( و فیزیـــک هســـته ای در مقطـــع دکتـــری و همچنیـــن 
دارای ۲۷ عضـــو هیـــأت علمـــی شـــاغل و بورســـیه اســـت. همچنیـــن ایـــن دانشـــکده 
دارای یـــک رصـــد خانـــه و ۸ آزمایشـــگاه پایـــه و تخصصـــی بـــه نـــام هـــای فیزیـــک پایـــه 
۱،  فیزیـــک پایـــه ۲، فیزیـــک پایـــه ۳، فیزیـــک جدیـــد، اپتیـــک، هســـته ای، حالـــت 

جامـــد آموزشـــی و  حالـــت جامـــد تحقیقاتـــی اســـت.
دانشـــکده شـــیمی در  بهمـــن مـــاه ســـال ۱۳۷۳ فعالیـــت آموزشـــی خـــود را آغـــاز 
کاربـــردی، محیـــط  گرایـــش محـــض،  نمـــوده و در حـــال حاضـــر دارای ۵ رشـــته 
گرایـــش  کارشناســـی و ۵ رشـــته -  یســـت، فنـــاوری اطالعـــات و  دارویـــی در مقطـــع  ز
کارشناســـی ارشـــد و دکتـــری  ـــردی در مقاطـــع  کارب ـــه، فیزیـــک، آلـــی، معدنـــی و  تجزی
و همچنیـــن دارای ۲۰ عضـــو هیـــأت علمـــی شـــاغل و بورســـیه اســـت. همچنیـــن ایـــن 
کارگاه  و ۴ آزمایشـــگاه آموزشـــی بـــه نـــام هـــای شـــیمی آلـــی،  دانشـــکده دارای یـــک 
شـــیمی معدنـــی، شـــیمی تجزیـــه، شـــیمی فیزیـــک و  ۸ آزمایشـــگاه تحقیقاتـــی بـــه 
نـــام هـــای شـــیمی آلـــی، شـــیمی معدنـــی، شـــیمی تجزیـــه، فیزیـــک و دســـتگاهی مـــی 

باشـــد.
دانشـــکده زیســـت شناســـی در بهمـــن مـــاه ســـال ۱۳۸۵ فعالیـــت آموزشـــی خـــود را 
یســـت شناســـی عمومـــی، ســـلولی  گرایـــش ز آغـــاز نمـــوده و در حـــال حاضـــر دارای ۳ 
گرایـــش  گرایـــش علـــوم جانـــوری  کارشناســـی و ۶  گیاهـــی در مقطـــع  ملکولـــی و علـــوم 
گرایـــش بافـــت شناســـی و جنیـــن شناســـی، علـــوم  ســـلولی تکوینـــی، علـــوم جانـــوری 
گیاهـــی و  گرایـــش فیزیولـــوژی  گیاهـــی  ـــوری، علـــوم  گرایـــش فیزیولـــوژی جان ـــوری  جان
کارشناســـی  کولـــوژی و بیوشـــیمی در مقطـــع  گرایـــش سیســـتماتیک ا گیاهـــی  علـــوم 
ارشـــد و ۱ رشـــته فیزیولـــوژی جانـــوری در مقطـــع دکتـــری و همچنیـــن دارای ۱۶ 
عضـــو هیـــأت علمـــی شـــاغل و بورســـیه اســـت. همچنیـــن ایـــن دانشـــکده دارای 
ــاه شناســـی، جانورشناســـی، فیزیولـــوژی جانـــوری،  گیـ ــام هـــای  ــه نـ ۹ آزمایشـــگاه بـ
و  بافـــت شناســـی، جنیـــن شناســـی، ســـلولی  بافـــت،  کشـــت  و  میکروســـکوپی 
ملکولـــی و ۴ آزمایشـــگاه تحقیقاتـــی ســـلولی، ملکولـــی، فیزیولـــوژی اعصـــاب و 

گیاهـــی اســـت. علـــوم 
دانشـــکده فنـــی و مهندســـی در ســـال ۱۳۸۹ تأســـیس و توســـعه  چشـــمگیری، از 
کنـــون دارای ۵ رشـــته از  ابتـــدای فعالیـــت داشـــته اســـت.  ایـــن دانشـــکده هـــم ا
کامپیوتـــر - نـــرم افـــزار، صنایـــع،  بهتریـــن رشـــته هـــای مهندســـی شـــامل: مهندســـی 
برق-الکترونیـــک، مکانیـــک و عمـــران و همچنیـــن دارای ۲۵ عضـــو هیـــأت علمـــی 

ــیه اســـت.   شـــاغل و بورسـ
کنـــون دارای دو رشـــته از بهتریـــن  دانشـــکده هنـــر در ســـال ۱۳۹۰ تأســـیس و هـــم ا
ــور یعنـــی رشـــته تلویزیـــون و هنرهـــای دیجیتـــال و  کشـ ــر در ســـطح  رشـــته هـــای هنـ
کارشناســـی و همچنیـــن دارای ۶ عضـــو هیـــأت علمـــی  ادبیـــات نمایشـــی در مقطـــع 
کشـــور بـــه غیـــر  شـــاغل و بورســـیه اســـت. الزم بـــه ذکـــر اســـت ایـــن رشـــته هـــا در ســـطح 
ـــر مـــی  ـــًا در دانشـــگاه تهـــران و دانشـــکده صـــدا و ســـیما دای از دانشـــگاه دامغـــان صرف

باشـــند.
ـــروه  گ کارشناســـی ارشـــد و  ـــروه عمومـــی شـــامل رشـــته فقـــه و حقـــوق جـــزا در مقطـــع  گ
دروس عمومـــی و معـــارف اســـالمی مـــی باشـــدکه ۱۲ عضـــو هیـــأت علمـــی شـــاغل و 

بورســـیه دارد.
پژوهشـــکده علـــوم زیســـتی در ســـال ۱۳۹۰ بـــه منظـــور انجـــام امـــور تحقیقاتـــی در رشـــته 
ـــده اســـت.  ایـــن پژوهشـــکده شـــامل ۴  گردی یســـتی تأســـیس  ـــا علـــوم ز هـــای مرتبـــط ب
یســـت شناســـی ســـلولی و مولکولـــی،  گـــروه پژوهشـــی ز گـــروه پژوهشـــی بـــه نامهـــای 
گـــروه پژوهشـــی بیوشـــیمی  گیاهـــی،  گـــروه پژوهشـــی علـــوم  گـــروه پژوهشـــی فیزیولـــوژی، 
یســـت  کاربـــردی در زمینـــه ز کـــه انجـــام طـــرح هـــای پژوهشـــی تقاضـــا محـــور و  اســـت 
یســـت شناســـی اعصـــاب و  شناســـی و پزشـــکی ترمیمـــی _ ســـلولهای بنیـــادی، ز

ـــدام دارد. ـــت اق ـــی را در دس گیاه ـــای  داروه
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یـــخ ۲۱/۹/۱۳۸۹  یـــن برنامـــه هـــای آموزشـــی در تار کارگـــروه دانشـــکده هنـــر بـــه منظـــور تهیـــه و تدو بـــا تشـــکیل 
یهـــای آموزشـــی، پژوهشـــی و فرهنگـــی بیـــن دانشـــگاه دامغـــان و معاونـــت آموزشـــی و  تفاهمنامـــه همکار
ـــه  ـــها و برنام ـــاس تالش ـــر اس ـــید. ب ـــاء رس ـــه امض ـــران ب ـــالمی ای ـــوری اس ـــیمای جمه ـــدا و س ـــازمان ص ـــی س پژوهش
ـــرارداد  ـــه آمادگـــی طرفیـــن ق ـــت ب ـــا عنای ـــی و ب گســـترش آمـــوزش عال ـــا شـــورای  هـــای مشـــترک، طـــی مکاتبهـــای ب
ـــی  ـــون و هنرهـــای دیجیتال یزی ـــد تمهیـــدات الزم جهـــت ایجـــاد رشـــته  هـــای ادبیـــات نمایشـــی و تلو گردی مقـــرر 

گـــردد. کارشناســـی اتخـــاذ  در مقطـــع 

معرفی پرسنل

معرفی دانشکده هنر
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ـــی  ـــات نمایش ـــای ادبی ـــته  ه ـــی رش ـــای تحصیل ـــی دوره  ه ـــطح آموزش ـــی س کیف ـــا  ـــدف ارتق ـــا ه ـــان ب ـــگاه دامغ ـــر دانش ـــکده هن دانش
کارگاه هـــا و ایجـــاد آزمایشـــگاه هـــا و  و تلویزیـــون و هنرهـــای دیجیتـــال و طبـــق ســـرفصل دروس مصـــوب اقـــدام بـــه تجهیـــز 
کـــه ایـــن مهـــم بـــا ســـعی و تـــالش پیگیـــر مســـئوالن دانشـــگاه بـــه مرحلـــه بهـــره  بـــرداری  فضاهـــای آموزشـــی تخصصـــی نمـــوده اســـت 

ـــود. ـــاره می ش ـــا اش ـــه آنه ـــر ب ـــور مختص ـــه ط ـــل ب ـــه در ذی ک ـــت  ـــیده اس رس
۱- البراتوار عکاسی

ـــجویان و  ـــط دانش ـــی توس ـــای عکاس ـــاپ فیل ه ـــور و چ ـــه ظه ـــوط ب ـــور مرب ـــالن، ام ـــامل دو س ـــع و ش ـــر مرب ـــر ۹۰ مت ـــغ ب ـــی بال درفضای
ـــود. ـــرا می ش ـــی اج ـــی عکاس ـــی عمل ـــای درس ـــب واحده در قال

ـــتگاه  ـــه ۱۲ دس ـــز ب ـــس، مجه ـــاپ عک ـــالن چ ـــم، س ـــوی فیل ـــه شستش ـــوط ب ـــروف مرب ـــه و ظ ـــه، محوط یک خان ـــای تار ـــر فض ـــالوه ب ع
کالس مجموعـــًا ۱۲ تـــا ۱۵ دانشـــجو قادرنـــد عملیـــات البراتـــوار عکاســـی را بـــه طـــور  کـــه در هـــر  گراندیســـمان ایجـــاد شـــده اســـت  آ

عملـــی انجـــام دهنـــد.
۲- استودیوی عکاسی

کارگاه عکاســـی بـــا نـــور مصنوعـــی و در فضـــای داخلـــی ایجـــاد شـــده اســـت. فضـــای آن حـــدود ۶۰  ایـــن اســـتودیو بـــا هـــدف ایجـــاد 
کامـــل نـــور بـــا امکانـــات جانبـــی بـــرای عکاســـی در فضـــای اســـتودیو مهیـــا شـــده اســـت. عکاســـی  کـــه در آن دو ســـت  متـــر اســـت 

پرتـــره و نورپـــردازی اشـــیا و تمریـــن عمومـــی نورپـــردازی از جملـــه اتودهـــای آموزشـــی قابـــل اجـــرا در ایـــن فضـــای آموزشـــی اســـت.
تو ( کارگاه آموزشی ) پال  -۳

ــی در  ــات نمایشـ ــته ادبیـ ــی رشـ ــی دروس عملـ کارگاهـ ــهای  ــه آموزشـ ــدف ارائـ ــا هـ ــو ( بـ تـ ــن نمایـــش ) پال ــرا و تمریـ کارگاه اجـ دو 
ـــکده  ـــاختمان دانش ـــه دوم س ـــع در طبق ـــا ۷۰ مترمرب ـــاحت ۶۰ ت ـــا مس ـــا ب کارگاهه ـــن  ـــت. ای ـــده اس ـــداث ش ـــکده اح ـــه دانش محوط

احـــداث شـــده اند.
کارگاه انیمیشن  -۴

ــاژ و  ــرکات و مونتـ ــاهده حـ ــور مشـ ــه منظـ ــور بـ ــز نـ ــده اســـت. در آن ۲۰ میـ ــاد شـ ــع ایجـ ــدود ۹۰ مترمربـ ــی حـ کارگاه در فضایـ ــن  ایـ
کامپیوتـــر و دو دســـتگاه اســـکنر تخـــت و فیـــدردار بـــه  چینـــش اولیـــه توســـط دانشـــجویان پیش بینـــی شـــده اســـت. یـــک دســـتگاه 
گردیـــده اســـت. کارگاه مســـتقر  کامپیوتـــری، در ایـــن  کامپیوتـــر و عملیـــات مونتـــاژ  منظـــور اســـکن ورودی اطالعـــات تصویـــری در 
کارگاه، اســـتقرار چهـــار دوربیـــن تـــک فریـــم بـــا  هـــر میـــز نـــور شـــامل چـــراغ نـــور و پیـــن تثبیـــت اســـت. از دیگـــر تجهیـــزات ایـــن 
کـــه جهـــت تولیـــد حـــرکات در تصاویـــر براســـاس زمانبنـــدی پیش بینـــی شـــده مـــورد اســـتفاده  متعلقـــات و پایـــه مربـــوط می باشـــد 
کارگاه همچنیـــن مجهـــز بـــه یـــک دســـتگاه پانـــچ تخصصـــی انیمیشـــن بـــه منظـــور تهیـــه انیمیشـــن دوبعـــدی  قـــرار می گیـــرد. ایـــن 

ـــد. می باش
۵-کارگاه طراحی

کارگاه با فضایی حدود ۹۰ متر، شامل ۱۰ میز نور و ۲۰ صندلی مخصوص و ۱۰ میز طراحی می-باشد. این 
کارگاه اجرا می شود. گرافیک تمامًا در این  واحدهای درسی طراحی و 

۶-سایت جوار دانشگاهی
کـــه بـــرای  گرافیکـــی بـــا قابلیـــت رنـــدر  مجموعـــه ای بـــا سیســـتم هـــای پیشـــرفته و بـــه روز جهـــت ســـاخت انیمیشـــن و موشـــن 

دانشـــجویان تعبیـــه شـــده اســـت . 

معرفی پرسنل

امکانات آموزشی
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معرفی رشته  ادبیات نمایشی
ادبیـــات نمایشـــی از بخـــش هـــای اصلـــی و پایـــه ای هنرهـــای نمایشـــی مـــی باشـــد. رشـــته ادبیـــات نمایشـــی ضمـــن 
ـــه اصـــول و فنـــون و شـــیوه هـــای نـــگارش متـــون  ـــران و جهـــان، ب یـــخ ادبیـــات نمایشـــی در ای ـــه ســـنت هـــا و تار پرداختـــن ب
یکـــردی ادبـــی- نمایشـــی  ـــردازد. ادبیـــات نمایشـــی واســـطه ادبیـــات و صحنـــه نمایـــش اســـت و رو دراماتیـــک هـــم مـــی پ
کشـــور مـــا داشـــته  ـــی در  ـــد رشـــد بســـیار خوب ـــه ادبیـــات غنـــی فارســـی، رشـــته ادبیـــات نمایشـــی مـــی توان ـــا توجـــه ب دارد. ب

ـــد. باش
ــوزه  ــی در حـ ــون نمایشـ ــواع متـ ــگارش انـ ــی نـ ــه توانایـ کـ ــی اســـت  ــی تربیـــت متخصصانـ ــات نمایشـ ــته ادبیـ هـــدف رشـ

ــند. ــد باشـ ــز توانمنـ ــش نیـ ــی و پژوهـ ــد و بررسـ ــوزه نقـ ــته و در حـ ــی را داشـ ــگ پارسـ فرهنـ
که در رشته ادبیات نمایشی پذیرش دانشجو دارند : دانشگاه هایی 

دانشگاه تهران
دانشگاه هنر تهران

دانشگاه دامغان
دانشگاه غیرانتفاعی سوره تهران

رشته های ارشد ادبیات نمایشی :
ادبیات نمایشی

کارشناسی ادبیات نمایشی : وضعیت استخدامی 
یس  فیلمنامه نو

پژوهشگر 
یسنده  نو

سردبیر 
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معرفی رشته  تلویزیون و هنر های دیجیتال
یزیـــون از مهـــم تریـــن و اصلـــی تریـــن رســـانه هـــای موثـــر در جهـــان اســـت. در ایـــران نیـــز بســـیاری از افـــراد بخـــش عمـــده ای از  تلو
کننـــد. لـــذا توجـــه بـــه نـــوع برنامـــه هـــای تولیـــدی و اســـتفاده از آخریـــن تکنولـــوژی  یزیـــون ســـپری مـــی  اوقـــات فراغـــت خـــود را بـــا تلو

ـــت هـــای اصلـــی مســـئوالن ســـیما محســـوب مـــی شـــود. ی در آنهـــا یکـــی از اولو
گرفتـــه اســـت. هـــدف از  یـــت هـــا شـــکل  کـــه بـــا توجـــه بـــه ایـــن اولو یزیـــون و هنرهـــای دیجیتـــال از رشـــته هایـــی اســـت  رشـــته تلو
یزیونـــی و رایانـــه  گرافیـــک تلو گاه در حـــوزه هـــای  یزیـــون و هنرهـــای دیجیتـــال تربیـــت نیـــروی فکـــر خـــالق و آ کارشناســـی تلو رشـــته 

ـــی مـــی باشـــد. یزیون ـــرای ســـاخت برنامـــه هـــای مختلـــف تلو ـــه ای ب ای و انیمیشـــن رایان
گرافیـــک رایانـــه ای و انیمیشـــن رایانـــه ای بـــود و ســـرفصل  گرایـــش  یزیـــون و هنرهـــای دیجیتـــال دارای دو  توجـــه : قبـــال رشـــته تلو
گرایـــش ذکـــر شـــده اســـت. کنکـــور ۹۴ ایـــن رشـــته بـــدون  کـــه در دفترچـــه  ایـــن رشـــته نیـــز بـــه همیـــن شـــکل موجـــود اســـت در حالـــی 

که در رشته تلویزیون و هنرهای دیجیتالی پذیرش دانشجو دارند : دانشگاه هایی 
دانشگاه دامغان

دانشگاه صدا و سیما
رشته های ارشد تلویزیون و هنرهای دیجیتالی :

یری ارتباط تصو
یر متحرک )انیمیشن( تصو

یرسازی تصو
کارشناسی تلویزیون و هنرهای دیجیتالی : وضعیت استخدامی 

انیماتور 
گرافیست طراح وب 

ینگر  تدو
کننده  تهیه 
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چارت دروس عمومی
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 paul valy دکترای هنرهای تجسمی از دانشگاه
Montpellier- فرانسه

نظرتون در رابطه با جشنواره ی هکاتوم چیه ؟
ــنجی  ــی و نکتــه س ــه بین ــد , نکت ــب آم ــرم جال ــه نظ ــه ب ک اولیــن چیــزی 
کــه بعــد از  بچــه هــا بــرای نــام انتخابــی جشــنواره یعنــی هکاتــوم بــود 
ــان  ــهر دامغ ــی ش ــام قدیم ــه ن ک ــدم  ــه ش ــتانی متوج ــار باس ــق در آث تحقی
بــوده اســت . در واقــع اردیبهشــت ســال 94 , دومیــن ســال جشــنواره 
گســتردگی  کــه نســبت بــه ســال قبــل بــا  بچــه هــای تلویزیــون و تئاتــر بــود 
یــادی باشــد امــا امیــدوارم  کیفیــت بهتــری برگــزار شــد . شــاید توقــع ز و 
کیفیــت تــری را شــاهد  کارهــای بهتــر و با کــه بتوانیــم در ســال هــای بعــد 
کارهــا در بخــش تجســمی مخصوصــًا  طراحــی و  گســتردگی  باشــیم . 
گــر در اختتامیــه عناوین هم  یــاد بــود. البتــه خیلــی بهتــر میبود ا نقاشــی ز
ــرای داورهــا فرســتاده مــی شــود , انتظــار  کارهــا ب ذکــر شــوند ,زیــرا وقتــی 
کــه آثــار تنهــا بــا توجــه بــه بخــش مــورد نظرشــان ارســال شــده  اســت 
کــه متاســفانه از تصویرســازی دیجیتــال تــا تذهیــب و  باشــند , درحالــی 
کار را بــرای  کــه  کــودک همــه چیــز درهــم ممتــزج شــده بــود  تصویرســازی 
کارهــای نقاشــی و  کــرد , چــون مجبــور بودیــم فقــط  داورهــا ســخت مــی 
کیفیــت بهتــری  کنیــم ؛ هرچنــد بســیاری از آثــار  طراحــی شــده را داوری 
کنیــم . بنابرایــن خواهــش میکنــم  گزیــر بودیــم حذفشــان  داشــتند امــا نا
کننــدگان آثارشــان را بــا توجــه بــه عناویــن تعییــن شــده ارســال  شــرکت 

کننــد.
صحبتی با دانشجویان ورودی جدید دارید ؟

کــه هرســال ورودی هــای  در طــی ایــن چنــد ســال متوجــه ایــن امــر شــدم 
جدیــد , نســبت بــه ورودی هــای قبلیشــان پرتــالش تــر ظاهــر شــده انــد , 
بــه آن هــا خــوش آمــد مــی گویــم و امیــدوارم کوچــک بــودن شــهر دامغان و 
نوپــا بــودن دانشــکده ی هنــر باعــث ســرکوب شــدن اهدافشــان تــا پایــان 
یــم تــا بــا  تحصیــل نشــود . مــا در بخــش آمــوزش تمــام تالشــمان را دار

امکانــات موجــود , بهتریــن نتیجــه را از آمــوزش ،پژوهــش و اســتعدادیابی 
هنــری  کارشــناس  یــک  بتوانیــم  و  باشــیم  داشــته  مســتعد  دانشــجویان 
پــرورش دهیــم . بــه لطــف پــروردگار اولیــن ورودی هایمــان فــارق التحصــل 
ــگاه  ــی در دانش ــی تکمیل ــع تحصیل ــا در مقاط ــی از آن ه ــد و خیل ــده ان ش

کشــور مشــغول بــه تحصیــل هســتند .  هــای بــزرگ 
حرف و سخن آخر :

کنــم از شــما بابــت ویــژه نامــه ای که ترتیــب داده ایــد و امیداورم  تشــکر مــی 
کــه از مــا برمــی  کاری  ایــن همــکاری مــداوم بمانــد  و در بخــش اجرایــی هــر 

آیــد را انجــام داده و همــکاری دوجانبــه ای را داشــته باشــیم .

در طــی ایــن چنــد ســال متوجــه 
کــه هرســال ورودی  ایــن امر شــدم 
هــای جدیــد , نســبت بــه ورودی 
هــای قبلیشــان پرتــاش تــر ظاهــر 
شــده انــد , بــه آن هــا خــوش آمــد 
کوچــک  امیــدوارم  و  گویــم  مــی 
بــودن شــهر دامغــان و نوپــا بــودن 
ــر باعــث ســرکوب  دانشــکده ی هن
پایــان  تــا  اهدافشــان  شــدن 

تحصیــل نشــود .

،،

،،
مصاحبه با استاد صادقی نیا
معاون آموزشی دانشکده هنر
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دارای دکترای فیلم و رسانه از دانشگاه brad ford  انگلستان
کارگــردان فیلــم هــای ســینمایی مانــا ,        ســوابق هنــری : 
فیلــم هــای تلویزیونــی متولــد ایــدز , تنهایــی یــک شــبیه خــوان 
, ســاز و ســن , اربعیــن , تنهایــی رود , وارونگــی و چندیــن 

مجموعــه ی مســتند تلویزیونــی.
کــردن پروســه ی  ــری  کامپیوت گــروه  ســوابق مدیریتــی : سرپرســت 
تحلیــل ســناریو در انجمــن ســینمای جــوان , دبیــر بخــش مســتند 

کوتــاه اولیــن جشــنواره بیــن المللــی فجــر در ســال 94 .  و 
فیلــم  بخــش  داور  شــما  اینکــه  بــه  توجــه  بــا   , اســتاد  ســالم 
؟ دیدیــد  چگونــه  هــارا  فیلــم   , بودیــد  هکاتــوم  ی  جشــنواره 
کــه در  کمــی فیلــم بــرای جشــنواره ارســال شــد   امســال تعــداد بســیار 
ــا  ــه همیــن دلیــل تصمیــم م ــا پنــج فیلــم بیشــتر نبــود ؛ ب حــدود چهــار ی
ــرای  کــه امســال یــک ســری آمــوزش هــای فیلــم ســازی ب ــر ایــن اســت  ب
بــه صــورت  ایــن حرکــت   , کل دانشــگاه داشــته باشــیم  دانشــجویان 
کوتــاه مــدت یــک روزه یــا چنــد روزه در حــوزه ی ســناریو  کارگاه هــای 
کارهــای بیشــتری  و فیلــم ســازی خواهــد بــود . لــذا ســال بعــد شــاهد 
کــم فیلــم هــای  از بچــه هــا در جشــنواره خواهیــم بــود . برخــالف تعــداد 
کیفیــت فیلــم هــا خــوب بــود . مــا از بچــه هــا مــی  کننــده ,  شــرکت 
گــر قــاب مــی بندنــد درســت باشــد  خواهیــم فیمســازی را یــاد بگیرنــد , ا
کننــد . مــا  کننــد , درســت وصــل  گــر دو نمــا را بــه هــم وصــل مــی  و ا
یــم ولــی مــی توانیــم  نمــی توانیــم اســتعداد هنــری در کســی بــه وجــود بیاور
اســتعداد را راهنمایــی و راهبــری کنیــم . دانشــجوی هنرمنــد بایــد بدانــد 
کــه چطــور در مخاطــب تأثیــر بگــذارد ؛ بایــد دانــش را بــاال ببــرد و نــوآوری 

ــه تکــرار. کنــد ن واقعــی ایجــاد 

برای ترم های آتی چه برنامه ای دارید ؟ 
یــم بــا برگــزاری ورکشــاپ هــای آموزشــی چنــد روزه خــأ  مــا در نظــر دار
ســرفصل هــای مصــوب دانشــگاه را پرکنیــم ؛ و بدیــن وســیله بتوانیــم 
یــک  ــر توانایــی هــای تکنولوژ کــه عــالوه ب کنیــم  دانشــجویانی را تربیــت 
, از اســتعداد هــای هنــری باالیــی هــم برخــوردار باشــد و در عمــل از 

تجربیــات افــراد حرفــه ای بهــره منــد شــوند . 
حرف و سخن آخر :

گویــی از دانشــجویان ورودی جدیــد توقــع دارم بــا  ضمــن خــوش آمــد 
هــدف ارتقــاء ســطح دانــش و خالقیــت و عمــل , وارد دانشــگاه شــوند . 

مصاحبه با استاد رزازی فر
گروه رشته ی تلویزیون و هنرهای دیجیتال دامغان مدیر 

برگــزاری  بــا  داریــم  نظــر  در  مــا 
ورکشــاپ های آموزشــی چنــد روزه 
مصــوب  ســرفصل های  خــأ 
دانشگاه را پرکنیم ؛ و بدین وسیله 
تربیــت  را  دانشــجویانی  بتوانیــم 
کــه عــاوه بــر توانایــی هــای  کنیــم 
هــای  اســتعداد  از   , تکنولوژیــک 
برخــوردار  هــم  باالیــی  هنــری 
تجربیــات  از  عمــل  در  و  باشــد 
افــراد حرفــه ای بهره منــد شــوند . 

،،

،،
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ســالم اســتاد لطفــا خودتــون رو بــرای بچــه هــای ورودی جدیــد 
کنیــد : معرفــی 

کــه  خدمــت ورودی هــای جدیــد خیلــی ســالم عــرض میکنــم , انشــاهلل 
ورودشــون خــوش یمــن باشــد و در ایــن وادی همــه شــان موفقــش شــوند 
ــر تولیــدات دانشــجویی دانشــکده از جملــه  . بنــده امامــی هســتم مدی

کارهــای اجرایــی. تــو و  پال
از دانشجویان جدید الورود چه انتظاری دارید ؟

تــرم هشــت همــان  تــا  انتظــار دارم  از ورودی هــای جدیــد دانشــکده 
کــه تــرم اول دیــده میشــود , یعنــی تــرم هــای دو  تالشــی را داشــته باشــند 
کــه دارم ایــن اســت  کــه میرســند قافلــه را نبازنــد . خواهــش دیگــری  وســه 

کالس هــا حضــور داشــته باشــند . کننــد در همــه ی  کــه ســعی 
جشنواره ی هکاتم امسال رو چگونه دیدید ؟

کــه دانشــجویان همیشــه در جشــنواره حضــور  اول از همــه مــن آرزو دارم 
داشــته باشــند . هفتــه ی جشــنواره , همــه پــر از انــرژی و فعــال بودنــد , 
کــه خیلــی خیلــی خــوب بــود . در مــورد آثــار هم مــن از کارهای انیمیشــن 
کل  یــاد دلچســب نبودنــد امــا در  کارهــای عکاســی ز خوشــم آمــد ؛ ولــی 
ــا  کــه ایــن جشــنواره ب ــم  ــم خیلــی راضــی هســتم چــون میدان ــد بگوی بای
کار ســختی  کــم تریــن امکانــات راه انــدازی شــده و بچــه هــای انجمــن 
را داشــتند , امیــدوارم از تــرم هــای بعــدی جشــنواره هــای دیگــری هــم بــه 
ایــن جشــنواره اضافــه شــوند از جملــه جشــنواره ی هفتــه ی فرهنگــی , 
جشــنواره ی غــذا , جشــنواره ی لبــاس محلــی و ...  .  ایــده و برنامــه هــا 

از دانشــجویان , حمایــت از دانشــکده . 
حرف و سخن آخر :

کــه اینجــا برقــرار شــده  دانشــجویان فکــر نکننــد دانشــکده ی هنــری 
اســت , امکانــات  ضعیفــی دارد و بقیــه ی دانشــگاه هــا خیلــی قــوی 

کــه اعتبــار یــک دانشــگاه را  هســتند ؛ نــه  خــود دانشــجوها هســتند 
ــات و اســتاد مهــم اســت امــا دانشــجو از  ــد . مــکان , امکان ــاال مــی برن ب
کــه هنــر  همگــی ایــن مــوارد مهــم تــر اســت و ایــن را در نظــر داشــته باشــند 
کــه شــما یــا بایــد شــاخص باشــید یــا از جامعــه ی  یــک رشــته ای اســت 
هنــری تــرد خواهیــد شــد . جامعــه ی مــا بــه هنــر متوســط یــا ضعیــف 
کــه خیلــی زود دیــر مــی شــود و تــا چشــم بــه  کمتــر بهــا میدهــد و بداننــد 
کــه دیــر نشــود .  هــم بزننــد ایــن چهــار ســال تمــام شــده اســت , انشــااهلل 

مصاحبه با استادامامی
مدیرتولید دانشجویی و مدیر فصلنامه ی علمی پژوهشی دانشکده ی هنر 

،،
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راهنمای دریافت گواهی اشتغال به تحصیل



21بخ اول 

دانشـــجویان میهمانـــي  خصـــوص  در   اطالعیـــه 
ــي و ــي دولتـ ــوزش عالـ ــز ٓامـ ــا و مراكـ ــگاه هـ  دانشـ

 غیردولتـــي
 

 ســــــازمان امـــور دانشـــجویان وزارت علـــوم، تحقیقـــات
 و فنـــاوري در راســـــتاي تســـهیل در امـــر میهمانـــي و
 انتقـــال دانشـــجویان و اجـــراي هـــر چـــه بهتـــر ٓائیـــن نامـــه
 ذیربـــط بـــازه زمانـــي ثبـــت نـــام متقاضیـــان میهمانـــي و
ــخ یـ ــي ۹۶ - ۹۵ از تار ــال تحصیلـ ــراي سـ ــال را بـ  انتقـ
 ۱/۲/۹۵ لغایـــت ۳۱/۲/۹۵ اعـــالم مـــي نمایـــد. -
 بـــر ایـــن اســـاس دانشـــگاهها و موسســـات موظـــف
ـــازه زمانـــي ثبـــت درخواســـتهاي میهمانـــي  میباشـــند ب
 و انتقـــال را بـــه طـــرق مقتضـــي( ســـایت دانشـــگاه،
کلیـــه دانشـــکده هـــا  تابلوهـــاي اطالعـــات ٓاموزشـــي در 
ــه ــه و ...) بـ ــا موسسـ ــگاه یـ ــر دانشـ ــاي هـ ــس هـ  و پردیـ
کلیـــه دانشـــجویان برســـانند. دانشـــگاههاي  اطـــالع 
ــاد ٓاییـــن نامـــه مربوطـــه ــر اســـاس مفـ  مبـــدأ موظفنـــد بـ
 درخواســـت دانشـــجو را بررســـي نمـــوده و در صـــورت
 داشـــتن شـــرایط از ابتـــداي خـــرداد لغایـــت ۱۵ تیـــر مـــاه
 نظـــر خـــود را در ســـامانه اعـــالم و در صـــورت موافقـــت
 ریزنمـــرات دانشـــجو را بـــه دانشـــگاه مقصـــد ارســـال
کثـــر تـــا  نمایـــد. دانشـــگاههاي مقصـــد موظفنـــد حدا
ـــدام ـــا اق ـــي تقاضاه ـــه بررس ـــبت ب ـــاه نس ـــرداد م ـــان م  پای
 و موافقـــت یـــا مخالفـــت خـــود را بـــا نظـــر دانشـــگاههاي

 .مبـــدا طریـــق ســـامانه یـــاد شـــده اعـــالم نمایـــد
اطـــالع بـــا  بایســـتي  دانشـــجو   : متقاضـــي   وظایـــف 
 کامـــل از شـــرایط ٓائیـــن نامـــه میهمانـــي و انتقـــال نـــوع
ـــد  درخواســـت خـــود را ) دو نیمســـال میهمانـــي، تمدی
ســـامانه در   ) انتقـــال  و  دائـــم  میهمـــان   میهمانـــي، 
اول  ( شـــده  اعـــالم  موعـــد  در  ٓاموزشـــي   خدمـــات 
 اردیبهشـــت لغایـــت ســـي و یـــك اردیبهشـــت ( ثبـــت
از شـــرایط و ضوابـــط دانشـــگاه کامـــل  بـــا اطـــالع   و 
تحصیلـــي، مقطـــع  و  رشـــته  همچنیـــن   مقصـــد، 
 وضعیـــت دوره مـــورد تقاضـــا در دانشـــگاه مقصـــد،
 نســـبت بـــه انتخـــاب دانشـــگاه یـــا موسســـه مقصـــد
بـــراي تقاضـــاي ارائـــه  اقـــدام و مســـتندات خـــود را 
 شـــده اســـکن و ضمیمـــه تقاضـــا نمایـــد. دانشـــجوي
صحـــت مســـئول  انتقـــال  و  میهمانـــي   متقاضـــي 
 اطالعـــات ارائـــه شـــده در خصـــوص شـــرایط خـــاص

 خـــود خواهـــد بـــود و در صـــورت عـــدم احـــراز هـــر یـــك
فراینـــد از  هـــر مرحلـــه  ارائـــه شـــده در   از اطالعـــات 
منتفـــي متقاضـــي  درخواســـت  بررســـي   رســـیدگي 
موافقـــت عـــدم  صـــورت  در  گـــردد.  مـــي   تلقـــي 
ـــا مقصـــد، متقاضـــي همچنـــان  دانشـــگاههاي مبـــدا ی
و شـــده  شـــناخته  مبـــدا  دانشـــگاه   دانشـــجوي 
 موظـــف اســـت در موعـــد مقـــرر نســـبت بـــه انجـــام
 امـــور ٓاموزشـــي خـــود در دانشـــگاه اقـــدام نمایـــد. بـــا
گیـــري در  توجـــه بـــه اینکـــه مرجـــع رســـمي تصمیـــم 
انتقـــال، و   خصـــوص درخواســـت هـــاي میهمانـــي 
ــوارد  کمیتـــه هـــاي نقـــل و انتقـــال دانشـــگاهي و در مـ
دانشـــگاهها خـــاص  مـــوارد  کمیســـیونهاي   خـــاص 
 مـــي باشـــند، لـــذا دانشـــجویان متقاضـــي از هرگونـــه
ســـایر و  دانشـــجویان  امـــور  ســـازمان  بـــه   مراجعـــه 
ــودداري ــدا خـ کیـ ــوم ا ــتادي وزارت علـ ــاي سـ  واحدهـ

 .نماینـــد
ـــا تغییـــر رشـــته * ـــوام ب  دانشـــجویان متقاضـــي انتقـــال ت
ــوارد ـــي مـ ــوراي بررس ــق شـ ــامانه و از طریـ ــارج از سـ  خـ

 .خـــاص مبـــدا و مقصـــد اقـــدام نماینـــد
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وام دانشـــــــــــــجوییی
نکات الزم

1-دانشگاه هیچ پولی نمی بیند و همه اعتبار است .
کس دسترسی ندارد . 2-دانشگاه به حساب شخصی هیچ 

3-حساب از صندوق رفاه دانشجویی ریز می شود . 
4-هر وام فقط در همان ترم ارائه می شود . 

کارشناسی ۸ نیمسال است .   5-تعداد ترم های مجاز برای مقطع 
کسر از حقوق گواهی  کارمند رسمی باشد یا پیمانی و یا بازنشسته دارای  6-ضامن یا باید 

کنید .  7-بعد از ۸ ترم برای اخذ مجدد وام بایست رضایت معاون را جلب 
گردد و مابقی طی ۶۰ ماه و  8-در صورت فارغ التحصیل شدن ۱۰ درصد بدهی اخذ می 

بعد از ۹ ماه تنفس تقسیط می شود . 
یافت نمی شود .  کنکور ارشد هیچ قسطی در 9-در صورت قبولی بالفاصله در 

10-در صورت عدم پرداخت پول خوابگاه به صورت روز شمار ۱۲ درصد سود برای بدهی 
محاسبه  می شود . 

که اسمشان در قول نامه ذکر شده باشد  11-در وام مسکن ,  اجاره نامه برای هر چند نفر 
اعمال می شود . 

12-وام های روزانه سود ندارند ولی وام های شبانه ۴ درصد سود دارند .



23بخ اول 

وام دانشـــــــــــــجوییی



تخنه خوابـــــــــــــــــــــــــــــــــگاه24



25بخ اول  خوابـــــــــــــــــــــــــــــــــگاه
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عضویت در كتابخانه
ــه دو بخـــش  ــارس آذرخـــش بـ ــال پـ عضویـــت در پورتـ

تقســـیم مـــی شـــود :
۱- ثبت نام در پورتال

کتابخانه ۲- عضویت در 
ثبت نام در پورتال :

ــد :  ــایت ) ماننـ ــتفاده از امکانـــات سـ ــرای اسـ ــر بـ بـ کار
کتابـــدار، ارســـال مـــدارک  نظـــر ســـنجی ، پرســـش از 
کتابخانـــه و... ( مـــی بایســـت در پورتـــال ثبـــت  بـــه 
کـــه بـــرای اســـتفاده از  کنـــد، الزم بـــه ذکـــر اســـت  نـــام 

تمامـــی امکانـــات
در  میبایســـت  کاربـــر  الزامـــا  پورتـــال  ای  کتابخانـــه 
کتابخانـــه  کـــرده و ســـپس عضـــو  پورتـــال ثبـــت نـــام 

شـــود .
روند ثبت نام در پورتال :

ی دکمـــه ثبـــت نـــام در بـــاالی صفحـــه  ابتـــدا بـــر رو
کنیـــد. کلیـــک  اصلـــی 

کنیـــد ، دقـــت داشـــته  اطالعـــات خواســـته شـــده را پـــر 
الزامـــا میبایســـت التیـــن  کاربـــری  نـــام  کـــه  باشـــید 

باشـــد.
کاربـــری  نـــام  میبایســـت  کاربـــر  قســـمت  ایـــن  در 
کـــه در مرحلـــه قبـــل وارد نمـــوده را  کلمـــه عبـــوری  و 
کاربـــری فعـــال شـــود. کـــرده، تـــا ایـــن نـــام  دوبـــاره وارد 

کـــه در هنـــگام ثبـــت نـــام بـــه  ) لطفـــا بـــه پیغام هایـــی 
شـــما داده مـــی شـــودتوجه فرماییـــد (.

راهنمای عضویت
خدمـــات   / کتابخانـــه  دربـــاره   / اصلـــی  صفحـــه 
کتابخانـــه دیجیتـــال  کتابخانـــه / راهنمـــای عضویـــت 

ــام ــت نـ / ورود ثبـ
کاربـــر در  پـــس از اتمـــام ایـــن قســـمت رونـــد ثبـــت نـــام 

پورتـــال تکمیـــل شـــده اســـت.
کتابخانه : عضویت در 

بـــر پـــس از ثبـــت نـــام در پورتـــال بـــرای اســـتفاده  کار
در  میبایســـت  پورتـــال  ای  کتابخانـــه  امکانـــات  از 
در  کاربـــر  عضویـــت  بـــرای  شـــود.  عضـــو  کتابخانـــه 

دارد. وجـــود  حالـــت  دو  کتابخانـــه 
بـــر فقـــط  کار کتابخانـــه بـــوده:  بـــر قبـــال عضـــو  کار  - ۱
کـــه بـــرای تنهـــا یکبـــار شـــماره عضویـــت  الزم اســـت 
کتابخانـــه خـــود را  کلمـــه عبـــور موجـــود در سیســـتم  و 

کنـــد. وارد 
کاربـــر میبایســـت  کتابخانـــه نبـــوده :  کاربـــر عضـــو   -۲
کتابخانـــه را بـــرای مســـئول  درخواســـت عضویـــت در 
مســـئول  تاییـــد  از  پـــس  کـــرده،  ارســـال  کتابخانـــه 
کتابخانـــه ای  کاربـــر مـــی توانـــد از امکانـــات  کتابخانـــه 

کنـــد. پورتـــال اســـتفاده 



27بخ اول 

درخواست كار دانشجوییی
نکات مهم

کار دانشـــجویی در  واحدهـــای متقاضـــی   •
کتابخوانـــه و حـــل تمریـــن اســـت  معاونـــت پژوهشـــی , 
ــا  ــن هـ ــا , انجمـ ــون هـ کانـ ــی در  و در معاونـــت فرهنگـ
و بخـــش میریـــت  امورخوابـــگاه هـــا   , , تشـــکل هـــا 

 . اســـت  فرهنگـــی 
دو  در  توانـــد  مـــی  نهایتـــًا  دانشـــجو  یـــک   •
کار بگیـــرد و نهایتـــًا مـــی توانـــد ۳۴۰  واحـــد متقاضـــی 

 . کنـــد  پـــر  تـــرم  طـــول  در  ســـاعت 
مبلـــغ هـــر ســـاعت فعالیـــت در یـــک واحـــد   •

 . اســـت  تومـــان   ۷۰۰ متقاضـــی 
کار و  کار بـــه منزلـــه ی حـــق الزحمـــه  ثبـــت   •
کاری اســـت  گواهـــی فعالیـــت بـــه منزلـــه ی رزومـــه ی 
کارشـــناس  ـــان تحصیـــالت دانشـــجو از  کـــه پـــس از پای

کنـــد .  یافـــت مـــی  مربوطـــه در
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بورسیه تحصیلی مدیر عالمی و بانو
مـــدد خیـــر  بـــا  و  از خداونـــد متعـــال  اســـتعانت  بـــا 
بورســـیه  عالمـــي،  دکتـــر  آقـــاي  جنـــاب  ارجمنـــد 
از  بـــراي حمایـــت  بانـــو  تحصیلـــي مدیـــر عالمـــي و 

یان دانشـــجو
کوشـــاي دانشـــگاه از ســـال  138۴برقـــرار  مســـتعد و 
بـــر حمایـــت  عـــالوه  بورســـیه  ایـــن  اســـت.  گردیـــده 
کـــه  مـــادي از دانشـــجویان، هـــدف متعالـــي دیگـــري را 
کیفـــي وضعیـــت دانشـــگاه مـــي باشـــد  همـــان ارتقـــاي 
ــذ  ــراي اخـ ــنامه بـ ــاس اساسـ ــر اسـ ــد. بـ کنـ ــي  ــال مـ دنبـ
ـــراي دانشـــجویان  یـــر ب ایـــن بورســـیه تحصیلـــي شـــرایط ز

متقاضـــي الزامـــي اســـت :
گذراندن یک ترم تحصیلي در دانشگاه  -۱

۲- قرار نداشتن در نیمسال آخر تحصیل
کل باالتر از17 ۳- داشتن معدل 

کـــه در قالـــب تکمیـــل یـــک فـــرم   ۴- ارائـــه یـــک مقالـــه 
الکترونیکـــي صـــورت خواهـــد پذیرفـــت.

همچنیـــن، بـــه اســـتناد الحاقـــی آییـــن نامـــه اعطـــای 
بـــورس تحصیلـــی مدیـــر عالمـــی و بانـــو مقررگردیـــد 
کـــه حداقـــل  ــه دانشـــجویانی  ــیوه قبلـــی بـ ــر شـ عـــالوه بـ
یکـــی از شـــرایط ذیـــل را در هـــر ســـال تحصیلـــی احـــراز 

ــردد : گـ ــا  ــز بـــورس تحصیلـــی اعطـ نماینـــد نیـ
۱- دانشـــجوی برگزیـــده در هفتـــه پژوهـــش دانشـــگاه. 

) بـــا تاییـــد معاونـــت پژوههشـــی (
علمـــی  و  ورزشـــی  هـــای  المپیـــاد  اول  نفـــرات   -۲
هـــای  المپیـــاد  ســـوم  تـــا  اول  نفـــرات  و  ای  منطقـــه 
کشـــوری. ) بـــا تاییـــد معاونـــت هـــای  ورزشـــی و علمـــی 

) دانشـــجویی  و  آموزشـــی 
ــاب  ــه انتخـ ــن نامـ ــاس آییـ ــه براسـ کـ ــجویی  ۳- دانشـ
نمونـــه  دانشـــجوی  عنـــوان  بـــه  نمونـــه  دانشـــجوی 
بـــه  و  نمـــوده  کســـب  را  الزم  امتیـــازات  دانشـــگاه 
ســـازمان امـــور دانشـــجویان معرفـــی مـــی شـــود. ) بـــا 

) دانشـــجویی  معاونـــت  تاییـــد 
تـــا ســـوم جشـــنواره هـــای  ۴- برگزیـــدگان رتبـــه اول 
ـــا تاییـــد معاونـــت هـــای  کشـــوری. ) ب هنـــری و علمـــی 

فرهنگـــی و آموزشـــی (
کـــه موفـــق بـــه ثبـــت شـــرکت دانـــش  ۵- دانشـــجویی 
ــه مالکیـــت فکـــری یـــک ایـــده  بنیـــان شـــده و تاییدیـ
ــته باشـــد. )  ــرای تاســـیس شـــرکت را داشـ ــه بـ مطروحـ

بـــا تاییـــد معاونـــت پژوهشـــی (
ــر اســـت، پـــس ار بررســـي درخواســـت هـــاي  الزم بذکـ
رســـیده، از هـــر دانشـــکده یـــک دانشـــجو واجدالشـــرایط 

یافـــت کمـــک هزینـــه تحصیلـــي معرفـــي مـــي  جهـــت در
ــت  ــه وضعیـ ــه بـ ــا توجـ ــه بـ ــک هزینـ کمـ ــغ  ــردد. مبلـ گـ
ــه  ــه ارائـ ــي و مقالـ ــاي فرهنگـ ــت هـ ــي، فعالیـ تحصیلـ
یـــال قابـــل پرداخـــت  شـــده تـــا ســـقف  10میلیـــون ر
کـــه بـــا توجـــه بـــه معـــدل دانشـــجویان  خواهـــد بـــود 
در پایـــان هـــر ســـال بـــه صـــورت اقســـاط بـــه دانشـــجو 

پرداخـــت مـــي شـــود.
بـــه منظـــور رفـــاه حـــال دانشـــجویان متقاضـــي اســـتفاده 
مقالـــه  تدویـــن  و  تقاضـــا  ارائـــه  بورســـیه،  ایـــن  از 
پیوســـت بـــه صـــورت الکترونیکـــي و از طریـــق ســـامانه 

گردیـــده اســـت. خدمـــات دانشـــجویی فراهـــم 
از  مقالـــه  ارســـال  و  درخواســـت  ثبـــت  جهـــت 
یـــخ  1 لغایـــت  30 مهـــر مـــاه بـــه ســـامانه خدمـــات  تار
آدرس  بـــه  دانشجویـــــــــــــي  معاونـــت  الکترونیکـــي 
ورود  از  بعـــد  و  مراجعـــه   http://stu.du.ac.ir
گزینـــه  راســـت  ســـمت  ازمنـــوي   ، سیســـتم  بـــه 
ـــو  “درخواســـت بورســـیه تحصیلـــي مدیـــر عالمـــي و بان
” را انتخـــاب و نســـبت بـــه تکمیـــل فـــرم مربوطـــه و 

. نماییـــد  اقـــدام  مقالـــه  ارســـال 
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پوشــیدگي هنــر؛ مــروري بــر فلســفه و اخالقیــات 
امانوئــل لوینــاس و آراي او در بــاب هنــر

مقداد جاوید صباغیان
استادیار دانشکده هنر، دانشگاه دامغان

چکیده
ــل لوینــاس را در بــاب ماهیــت هنــر صــورت بنــدی  ــه بحــث قدیمــی  شــکل و محتــوا ، تفکــر امانوئ یکــرد ب ــا رو گــر خواســته باشــیم ب ا
ــای مــی  ــر پ ــر مادیــت تصوی ــه غایــت شــکل گرا )فرمالیســتی( جهت گیــری میکنــد و ب ــه ســمت هنــری ب کــه او ب ــد بگوییــم  کنیــم، بای
گاهــی نامنســجم او همــراه شــویم  فشــارد. در ایــن مقالــه تــالش بــر ایــن اســت تــا بــا آراي فلســفي لوینــاس و نظریــه هنــر پــر پیــچ و خــم و 
کــه در واقــع یکــی از مهم تریــن و ابتدایی تریــن توجیهــات هنــر مــدرن را فراهــم مــی آورد، نایــل آییــم. از نظــر لوینــاس  و بــه شناســایی آن، 
تصویــر دارای خصوصیــت پدیــداری اســت. از طرفــی ماهیــت پدیــداری تصویــر ســبب تنــزل آن در مقایســه بــا  امــر اخالقــی میشــود 
گریــز از معنــی و مادیــت متجســم متعلــق اســت. در نظــر امانوئــل لوینــاس یــک مســئله همیشــه بــه  و از طــرف دیگــر هنــر بــه ســرزمین 
روشــنی مشــخص اســت و آن تقــدم امــر اخالقــی بــر امــر زیباشناســانه اســت. در ایــن نوشــته ســعی شــده اســت وجوهــي از تامــالت 
کــه درک همه جانبــه  یــم تــا جایــی  گــردد و از ایــن میــان بــه طــور خــاص بــه ماهیــت هنــر نــزد لوینــاس بپرداز اخالقــي لوینــاس مکشــوف 

ی حاصــل آیــد. ای از نظریــه هنــر لوینــاس در رابطــه بــا فلســفه عمومــی و
کلیدی : پدیدارشناسی، نظریه هنر، اخالقیات، زیباشناسی، دیگری، امر بیکرانه  کلمات 

مقدمه
ــی زاده شــد.  ــاس Kaunas(( لیتوان کان ــه ســال 1906 در  ــل لوینــاس ب امانوئ
روس  داستان نویســان  و  مقــدس  کتــاب  بــا  را  ی  و او،  ابتدایــی  آمــوزش 
بــه  تــا 1929 در آنجــا  کــرد و  بــه استراســبورگ ســفر  کــرد. در 1924  آشــنا 
ــود. ســال تحصیلــی 29-1928 را در فرایبــورگ  مطالعــه فلســفه مشــغول ب
و  هوســرل  ادمونــد  درس  جلســات  آخریــن  در   کــه  جایــی  بــرد،  ســر  بــه 
یــس  کــرد. بــه ســال 1930 در پار ســخنرانی های مارتیــن هایدگــر شــرکت 
گزیــد. در ســال 1967 بــه اســتادی فلســفه دانشــگاه نانــت رســید.  اقامــت 
بــه ســال 1976 اســتاد افتخــاری ســوربن  و  بــه ســوربن رفــت  در 1973 
شــد. لوینــاس در 25 دســامبر 1995، چنــد روز قبــل از نودمیــن زادروزش 

.)1996,Peperzak A( درگذشــت 
کاری اش بیشــترین تــالش خویــش را وقــف  ــل لوینــاس در دورۀ اول  امانوئ
کــرد. او در  شناســاندن پدیدارشناســی هوســرل و هایدگــر بــه فرانســویان 
اولیــن نظریه پــردازی هــای خــود بــه نقــد هستی شناســی هایدگــر پرداخــت 
کلی انــگاری و وحدت بخشــی فلســفه غــرب  و مفهــوم تمامیــت را بــرای 
گــو )خــود( و ســاده انگاری  کار بــرد. لوینــاس از ایــن طریــق بــه معنــای  ا بــه 
کــرد و آن را مــورد بررســی  کلیت یافتــه اشــاره  نهفتــه در ســوژه )ذهنیــت( 
ــه  ــا طــرح اندیشــه  دیگــری ب ــرار داد. در ادامــه،  ب جامــع و موشــکافانه ای ق
پایــی رفــت و نظریه پــردازی هــای پردامنــه و  کلیــت فلســفه ارو مصــاف 
کــرد. ایــن نظریه پــردازی هــا در آن واحــد از  منســجمش را در ایــن بــاب آغــاز 
گرفتنــد و بــه  حــوزۀ نفــوذ پدیدارشناســی و هستی شناســی نیــز فاصلــه مــی 
کــه از دیــد لویناس  قلمــرو فلســفه اخــالق و حتــي کالم وارد مي شــدند، چــرا 
مفاهیمــی چــون  دیگــری، ســوژ گی )ذهن منــدی(، اســتعال، و مفاهیمــی 
کــه  ــر پدیدارشناســی،  ــه تنهــا در براب چنــد مثــل  اخــالق، عاطفــه و غیــره ن
ــه ماهیــت  ــه دســته بندی و تــالش در جهــت دســت یابــی ب ــر هرگون در براب
مضمونــی شــان مقاومــت میکننــد ، و درك صحیــح از ایــن مفاهیــم تنهــا از 

رهگــذر متــون دینــي و مقتضیــات اخالقــي بــه دســت مي آیــد. 
از ایــن حیــث تفکــرات لوینــاس در فضای بین اخالقیات، پدیدارشناســی 
او  فلســفی  نظریــات  گیــرد.  مــی  قــرار  پدیدارشناســي  از  بعــد  فلســفه  و 
کوششــی اســت در جهــت فراتــر رفتــن از پدیدارشناســی، و بــه همیــن دلیــل 

اندیشــه لوینــاس ســراپا متوجــه ایــن نحلــه و متفکــران آن ماننــد هوســرل و 
هایدگــر اســت. او در سراســر حیــات خویــش بــه مکالمــه بــا آرای ایشــان 
دســت زد و از ایــن رهگــذر بــه اندیشــه ای  فراپدیدارشناســانه دســت یافــت 
کــه در آینــده بــه نقطــه شــروعی برای شــماری از تفکــرات پساســاختارگرایانه 

تبدیــل شــد.
فکــری اش  فعالیــت  گــرم  گرما در  و   1940 دهــه ی  اواخــر  در  لوینــاس 
کــه عبارتنــد  مجموعــه مقاالتــی در بــاب نقــد ادبــی و نظریــه ی هنــر نوشــت 
گردآوری شــده ی  »مقاله هــای  کتــاب  از  آن«  ســایه ي  و  »واقعیــت  از: 
کلمــات«  فلســفی« )1948(، »دیگــری نــزد پروســت« )1948( و »اســتعالی 
کــه دربردارنــده بخــش مهمــی از  کتــاب »از وجــود بــه موجــود«  )1949(. نیــز 
ی مباحــث مفصلــی در  نظریه پردازی هــای اوســت، در بطــن خــود حــاو

.)29 .2005 , Sharpe( مــورد هنرهــا اســت
بــه مفاهیــم دیگــری ماننــد هســتن  بــه ســختی  نظریــه ی هنــر لوینــاس، 
)being(،  امــر اخالقــی )the ethical(،  امــر بی کرانــه )the infinite( و نظایــر 
ی  آن هــا وابســته اســت و بــرای شــناخت اعتبــار و منزلــت هنــر در دیــدگاه و
کنیــم و ســپس  گــون اخالقیــات لوینــاس را مــرور  گونا یــم ســویه های  ناچار
یــم. دشــواری  ــه بررســی تطبیقــی جنبه هــای مختلــف اندیشــه اش بپرداز ب
تشــخیص  پــی  کــه در  بــروز می کنــد  آنجــا  بــاب هنــر  لوینــاس در  تفکــر 
ــه امــر اخالقــی برآییــم.  ــداری the visual(( نســبت ب ــگاه دقیــق امــر دی جای
یشــه در  رابطــه ســیال و دقیقــًا تعریــف نشــده ایــن دو مفهــوم بــا یکدیگــر، ر
اختــالف بیــن دو حــوزه اندیشــه فلســفی-حکمي امانوئــل لوینــاس و در 

ــر دارد. ــاره مقــام واقعــی هن ــد او درب حقیقــت تردی
تفکر لویناس در ارتباط با پیشینیان

نوعــی  اندیشــه غربــی در سراســر دوران حیاتــش دچــار  لوینــاس  نظــر  از 
ســاده انگاری و عــدم درک صحیــح از مســاله هســتن بــوده اســت. فلســفه 
کــرده اســت وجــود را بــا نگرشــی ذات گرایانــه بــه ذهــن  غربــی همیشــه تــالش 
و عیــن تقلیــل دهــد و در ایــن میــان از نقــش   دیگــری و دیگــران غافــل 
کتــاب  کــه هوســرل در  مانــده اســت. در حــوزه پدیدارشناســی، همچنــان 
»تامــالت دکارتــی« خاطرنشــان     مــی ســازد، در اثنــاي فراینــد بنیــادی 
خنثی ســازی )neutralization(، مــن تنهــا بــه خــودی یکــه تبدیــل میشــود 



35بخ دوم 
و رابطــه اش بــا دیگــری در نظــر نمی آیــد. در واقــع هــر فــردی فقــط بــه مثابــه 
یــک خــود، بــدون ارتبــاط بــا افــراد دیگــر مــورد مطالعــه قــرار میگیــرد )ر.ک. 
کــه لغــت دیگــری )the other( را از افالطــون وام  هوســرل، 1381(. لوینــاس 
گرفتــه اســت، تقابــل همــان )the same( و دیگــری را بــه مثابــه نشــانی از 

.)1994,Hand( گزینــد گیــر برمــی  ــر تمامیــت فرا تالشــش در غلبــه ب
اندیشه دیگری

کــردن آن در مقــوالت بحــث  امــا ماهیــت ارتبــاط بــا دیگــری چیســت و وارد 
کجــا             می انجامــد؟ از  فلســفی، و مهم تــر از آن در علــم اخــالق، بــه 
نظــر لوینــاس هنــگام رابطــه بــا فــردی دیگــر، دچــار نوعــی احســاس تعهــد و 
ــه تمامــی فعالیــت هــای بشــری شــکل مــی  کــه ب ــم  گریزناپذیری وابســتگی 
دهــد. در مواجهــه بــا دیگــری اعتمــاد بــه نفــس خویــش را از دســت مــی 
ــه  ــبت ب ــم و نس ــق می مانی ــب معل ــدان مناس ــه چن ــی ن ــم و در وضعیت دهی
یــم. مــا نســبت بــه  ی اطمینــان ندار صحیــح بــودن عمــل خــود در قبــال و
کــه نمــی  یــم و ایــن در حالــی اســت  دیگــران تعهــدات پایان ناپذیــری دار
توانیــم از ایشــان نیــز انتظــار متقابلــی داشــته باشــیم. ایــن موقعیتــی اخالقــی 
کــه جوهــره سیاســت،  ــر دیگــری اســت  اســت و همیــن مســئولیت در براب
قضــاوت، ارزش گــذاری و رفتــار فــردی را تشــکیل مــی دهــد. امــا لوینــاس 
الزامــات اساســی را رد  ایــن  بــار  از  کاســتن  گونــه تالشــی در جهــت  هــر 
کــه فــرد را بــرای هــر آنچــه  در حــوزه  میکنــد و بــه نقــد اخالقیاتــی مــی پــردازد 
اختیــارات اوســت، قابــل ســرزنش مــی دانــد. از لحــاظ او فــرد حتــی در 

قبــال آنچــه پیــش از تولــدش انجــام شــده نیــز مســئول اســت.
 ))justice عدالــت  را  تعهــدات  برگشــتی  و  رفــت  رونــد  ایــن  لوینــاس 
کــه در چارچــوب توجیهــات منطــق صــوری نمی گنجــد  می نامــد؛ رونــدی 
)Liewelyn,1988(. امــا چــرا دیگــری لوینــاس در ســپهر اندیشــه منطقــی 
کــه نســبت بــه شــناخت دارای تقدم  جایــی نــدارد و اصــواًل مفهومــی اســت 
گــر در جهــان  کامــاًل مشــخص اســت: زندگــی اجتماعــی. ا اســت؟ جــواب 
غیــر از مــن فقــط یــک فــرد دیگــر حیــات می داشــت می توانســتم خــودم را 
ــم  کنــم، امــا زندگــی در جامعــه مــرا ناچــار می کنــد حــدود تعهدات وقــف او 
کار انجــام نمی پذیــرد مگــر بــا  نســبت بــه دیگــران را مشــخص نمایــم و ایــن 
نادیده گرفتنشــان. رابطــه مــن بــا دیگــری در ذات خــود رابطــه ای مقــدس 
کــه  کــه در ضمــن زندگــی هــرروزه تحلیــل مــی رود. این جاســت  اســت، 
شــکل  منطقی تریــن  کــه  مســاوات،  نتیجــه  در  و  میکنــد  ظهــور  منطــق 
روابــط اجتماعــی بــه شــمار مــی رود، در حقیقــت »بنیــادی تریــن ظهــور 
خشــونت« اســت. تعهــد در قبــال دیگــران، در افراطی تریــن حالــت خــود، 
وضعیتــی روان پریشــانه اســت. عشــق شــدید بــه دیگــری چیــزی جــز دوری 
از ســالمت روانــی و  اجتماعــی نیســت، پــس بــه ایــن معنــی، ســالم بــودن 
 ,Bernasconi( اســت  دیگــری  حضــور  نفــی  متضمــن  خــود  خــودی  بــه 
کــه جایــگاه  1998(. رابطــه بــا دیگــری رابطــه ای ماوراءالطبیعــی اســت 
گاه  گاه و ناخــودآ آن فراســوی هســتن، طبیعــت و همچنیــن حــوزه خــودآ
کــه ضمــن آن هویــت خویــش را از دســت مــی  اســت، رابطــه ای اســت 
دهیــم. در طــول ایــن ارتبــاط، یــک طرفــه بــودن مــراوده یکــی بــرای دیگــری                  
)one for the other(  بــر ابعــاد برابــری مدنــی، حقــوق انســانی، و سیاســت 

.)1996,Peperzak B( اجتماعــی پیشــی میگیــرد
گویــی تنهــا فــرد حائــز اهمیــت در آن لحظــه  کــه  »دیگــری چنــان تنهاســت 
کــه شــما عاشــق  اســت«. دو تنهــا در پیونــد بــا هــم، امــا نــه دو عاشــق، چــرا 
ک،  دردنــا و  جنســی«،  شــهوت  از  عــاری  »عشــقی  نیســت،  او  و  اوییــد 
کــه دیگــری حتــی نمــی دانــد مســئول مــن اســت، پــس بیگانــه اســت  ازیــن 
کــه نــه تنهــا بــه ایــن رابطــه  )مورتلــی، 30.1383(. چنیــن ایثــاری اســت 

اخالقی،کــه بــه هســتن مــا شــکل مــی دهــد. 
کــه حضــور دیگــری نــه تنهــا وظیفــه فــرد را  امــا  نکتــه مهــم اینجاســت 
کــه در آن لحظــه تمــام انســانیت از چشــم دیگــری بــه  کنــد،  گوشــزد مــی 
ي مــی نگــرد. در ایــن مقطــع ســنگینی و ناتمامــی بــار مســئوولیت نســبت  و

کــه  بــه دیگــری بــه راســتی آشــکار مــی شــود. او بــه فــرد نــگاه می کنــد انــگار 
ــه اســت  گون ــه ایــن  ي ســرزده اســت و ب ــم از و گناهــان عال همــه خطاهــا و 
.)1996,Peperzak C( کــه همیشــه وامــدار بــوده  اســت کــه وامــدار اســت، 

***
بــه نظــر مــی آیــد پیونــد بــا دیگــری دارای خصلتــی دوگانــه باشــد: از یکســو، 
کــه ایــن همــان دیگــری اجتماعــی  دیگــری بــه نظــر ضعیــف مــی رســد، 
the social other(( اســت، و از ســوی دیگــر همیــن دیگــری بــه مــن فرمــان 
کنیــم در عیــن  ــط اجتماعــی دیگــری را نفــی مــی  می دهــد. در اثنــای رواب

کــه عاشــق اوییــم. حــال 
شــخص از طریــق چهــره )the face( بــا دیگــری در ارتبــاط اســت. چهــره ای 
کــه  کــه بــا مــن حــرف می زنــد و بــه مــن می نگــرد و بــه همیــن علــت اســت 
بایــد بــه جســمانیت چهــره توجــه کرد. چهــره از اهمیت خاصی در اندیشــه 
کــه دیگــری اجتماعــی را  لوینــاس برخــوردار اســت، و آن پدیــداری اســت 
ــری  ــره، دیگ ــت چه ــس پش ــه پ ک ــت  ــم آن اس ــه مه ــا نکت ــازد، ام ــر میس ظاه

.)2002,Waldenfels( نهفتــه اســت )the ethical other(اخالقــی
بــه  نســبت  تعهــد  وضعیــت  بــرای  لوینــاس  کــه  اســتعاره هایی  از  یکــی 
ایــن  اســت.   ))maternity مادرانگــی  میکنــد،  اســتفاده  آن  از  دیگــری 
کــه  حالــت، مشــخصه مســئوولیت در قبــال دیگــری اســت، تــا حــدی 
ــار آزار و شــکنجه دیگــری درد  ــه تنهــا از آث ــه او داده و ن فــرد جــای خــود را ب
ــی  ــری اخالق ــی ام ــت. مادرانگ ــج اس ــواره در رن ــز هم ــود نی ــه خ ک ــد،  میکش
کــه متضمــن تحمــل و قبــول مســئولیت در قبــال فرزنــد، در  اســت چــرا 

اســت. آن  شــکل  متعالي تریــن 
*** 

کوتاهــی بــه مســاله وجــود خداونــد در اندیشــه  در اینجــا الزم اســت اشــاره 
لوینــاس داشــته باشــیم. نــزد او خداونــد در واقــع همــان دیگــری عامــی 
ــه تنهــا راه مقــدس  ک ــه ایــن علــت اســت  ــه مــن مــی نگــرد و ب ــه ب ک اســت 
کــه  کــرد  ی، ایثــار نســبت بــه افــراد انســانی اســت؛ امــا بایــد توجــه  شــمردن و
گین تــر از بی کرانگــی انســانها اســت؛ او  بی کرانگــی خداونــد بــه مراتــب رمزآ
کــه بــه ازل تعلــق دارد و ســایر موجــودات را در پــی خویــش  موجــودی اســت 

گذاشــته اســت. باقــی 
ــوان  ــا دیگــری مــی ت ــه رابطــه مــن ب ــل لوینــاس ب ــه همیــن توجــه امانوئ ــا ب بن
او را فیلســوف بــزرگ جمع گرایــی-در مقابــل فردگرایــی- نــام نهــاد. از دیــد 
کــه  کتــاب مقــدس نیــز دقیقــًا دارای چنیــن آمــوزه ای اســت، چــرا  ی،  و

کــرده اســت. کیــد  بخصــوص اخــالق یهــودی، بــر تقــدس اجتمــاع تا
هنر در تفکر لویناس

کنــد؟ لوینــاس از  ــز مــی  ــر هنــری را از دیگــر مصنوعــات متمای ــز اث چــه چی
مفهــوم پایان یافتگــی )completion( بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش اســتفاده 
کــه در نتیجــه آن اثــر هنــری  میکنــد. منظــور از پایان یافتگــی حالتــی اســت 
کــه همیشــه،  در برابــر ادامــه رونــد خلــق، مقاومــت     می کنــد، بــه ایــن معنــی 
کامــل شــده و زمــان در تولیــد  کــه بــه نظــر می رســد اثــر  لحظــه ای وجــود دارد 
کــه  بــه مــرز توقــف رســیده اســت. ایــن همــان لحظــه ای اســت  هنــری 

کنــد. هنرمنــد، موجــود هنــری را »زنــده به گــور« مــی 
امــا ذات هنــر چیســت و تحلیــل لوینــاس از هنــر حــول چــه محــوری مــی 
گــردد؟ از نظــر لوینــاس، آنچــه در نقاشــی اهمیــت دارد، نه موضوع نقاشــی، 
کــه لکه هــای رنــگ اســت. حتــی در مــورد نقاشــی بازنمــا، مــدل بازنمایــی 
کــه ماهیــت هنــر بــدان مــی بخشــد، بلکــه عناصــر بازنمایی انــد  نیســت 
کــه برخــالف نمــاد، »درغیــاب شــیء،  کــه چنیــن می کننــد. عناصــری 
کیــد  کننــد، بلکــه بــا حضورشــان بــر غیابــش تا حضــورش را ایجــاب نمــی 
کــه هنــر به هســتنی  مــی کننــد« )Levinas A,1948( و بــه ایــن معنــی اســت 
بــه مــوازات واقعیــت راه مــی بــرد و در حقیقــت »ســایه« آن اســت. ایــن 
هســتنی اســت در ســوی دیگــر )hither side( واقعیــت و نــه فراســوی آن. 
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فراســوی واقعیــت، حیطــه مثــل idea( 1(اســت و بــه طــور مســتقیم مرتبــط بــا 
یــم، فهمــی فراتــر از فهــم  کار دار ک. در ایــن قلمــرو بــا فهــم مطلــق ســر و  ادرا

انســانی. امــا »کارکــرد هنــر در نبــود فهــم نهفتــه اســت« )همــان(.
کنــد. ایــن  کــه تفکــر را مســدود مــی  حیطــه هنــر، حیطــه ای رمــزواره اســت 
گانــه  یســتی جدا کــه تصویــر بــه اصــل شــباهت دارد ولــی درعین حــال بــه ز
کــه البتــه ایــن  ادامــه مــی دهــد، خــود موجــد موقعیتــی تناقض آمیــز اســت، 
کمتــر مصــداق دارد. لوینــاس معتقــد اســت  امــر در بــاب هنرهــای مــدرن 
کــه مــا بــه واســطه نظــر وکنــش بــا مفاهیــم در ارتباطیــم و ایــن بــر خــالف 

ــر هنــری اســت. ــا اث کیفیــت مواجهه مــان ب
*** 

بــودن در  بــه اصطــالح  در ادامــه بررســی تفکــرات لوینــاس دربــاره هنــر، 
یــم. بــودن در معیــت اشــیا،  معیــت اشــیا )to be among things( برمی خور
کــه طــی آن عناصــر  تجربــه ای شــعری، موســیقایی، یــا تصویــری اســت 
هنــری متعــرض مــا مــی شــوند و موقعیــت منفعــل مخاطــب را ســبب مــی 
گردنــد. در ایــن موقعیــت فــرد از موضــع منطقــی خویــش پاییــن می آیــد 
گوشــه ای از آن اســت و بــه  کــه خــود نیــز  و نمایشــی را نظاره گــر می شــود 
ماننــد دیگــر عناصــر اثــر بــه بــازی شــکل می دهــد. در همیــن شــرایط اســت 
اثــر هنــری قــد علــم می کنــد و می تــوان  کــه مخاطــب تحلیــل مــی رود و 
کــه مــا را دربرمی گیــرد. از نظــر لوینــاس ایــن تجربــه، تجربــه ای اســت  گفــت 

ــودی. ــرو ناخ ــه قلم ــت از ورود ب ــکلی اس ــون و ش رمزگ
واقعیــت  مفاهیم-سرمنشــاء  مثل-یــا  کــه  آنچنــان  لوینــاس  دیــدگاه  از 
)زندگــی( هســتند، تصویــر بــه مثــال ارجــاع نمی دهــد و ماهیتــی مســتقل از 
کــه  واقعیــت دارد. او بــا انتخــاب اســتعاره ســایه در واقــع، و در عیــن حــال 
ی را بــه  گســترش اندیشــه افالطونــی اســت، فلســفه هنــر و بــه نوعــی در پــی 

ــرد 2. کلــی زیــر ســوال می ب
یکاتــور یــا  کار تصویــر آفریــده هنــر در فلســفه لوینــاس بــه مثابــه تمثیــل، 
شــود.  مــی  متحمــل  چهــره اش  بــر  واقعیــت  کــه  اســت  بدیعــی  عنصــر 
یکاتــور هــم، چــون تصویــر بــه مــدل شــباهت دارد امــا ویژگی هایــی را  کار
ــع اســت. در هنرهــای  کــه مــدل فاقــد آن هاســت و بنابرایــن بدی داراســت 
کالســیک هنــر شــکل های آرمانی-ایــن خاصیــت تصویــر بیشــتر بــه چشــم 
کالســیک  کــه     بــه اثــر هنــری  می آیــد، چــون هیــچ مدلــی یافــت نمــی شــود 
و  تصحیــح  پــی  در  یکســره  هنــری  نــوع  ایــن  باشــد.  داشــته  شــباهت 

تحریــف واقعیــت  اســت.
لوینــاس در بخــش دیگــری از نوشــته هایش بــه ماهیــت زمانــی هنــر مــی 
پــردازد. در نظــر او اثــر هنــری لحظــه ای جــاودان اســت. آینــده اثــر همچــون 
هنــری  اثــر  دیگــر  طــرف  از  امــا  اســت،  نرســیده  فــرا  هنــوز  لحظــه  آینــده 
کیفیتــی بــه نســبت همیشــگی دارد؛ اثــر در یــک آن پایــان یافتــه اســت و 
بــرای همیشــه در همــان وضعیــت باقــی می مانــد، امــا همــواره می تــوان 
کــه قصــر خورنــق روزی  بــه آینــده اش امیــد داشــت. می تــوان امیــد داشــت 
مــورون  دیســک پران  کــه  داشــت  امیــد  می تــوان  شــد،  خواهــد  ســاخته 
یــدان،  کــه ســرباز جاو کــرد و می تــوان امیــد داشــت  باالخــره پرتــاب خواهــد 
دوگانــه،  خاصیــت  ایــن  داشــت.  برخواهــد  جلــو  بــه  گامــی  نهایــت  در 
کــه از ســیطره قوانیــن علــی  کنــد  موجــب میشــود اثــر هنــری در فضایــی ســیر 
ــر  ــه اث کــه همیــن قوانیــن ب عقالنــی طبیعــت خــارج اســت. در عیــن حــال 
موجودیــت مــی بخشــد، اثــر از بنــد آنهــا رســته اســت. اثــر بی توجــه بــه قلمــرو 
یســت  کــه ز گونــه اســت  طبیعــت، سرنوشــت خویــش را رقــم می زنــد و ایــن 
کلــی، از زندگــی واقعــی فاصلــه دارد. اثــر در ســوی دیگــر واقعیــت،  اثــر، بــه 
در شــکاف های زمــان، بــه هســتن خویــش ادامــه مــی دهــد. هنرمنــد مــی 
از  کــه  از زندگــی اســت  ایــن صورتــی  بــه پیکــره زندگــی ببخشــد.  توانــد 
ــه  کــه ب ــر هنــری  ــر نمــی رود. از نظــر لوینــاس، هــر اث حیطــه یــک لحظــه فرات

زندگــی مشــتاق نباشــد، ناموفــق و ضعیــف اســت. امــا ایــن تنهــا اشــتیاقی 
ــد،  کن ــی  ــا      م ــرده عط ــی م ــک زندگ ــره، ی ــه پیک ــد ب ــت. هنرمن ــش نیس بی
کــه  گونــه بــه نظــر مــی رســد  یکاتــوروار )همــان(. ایــن  کار یــک زندگــی طنــاز و 
اغلــب قســمت های نظریــه هنــر لوینــاس، تنهــا در بــاب هنرهــای تجســمی 
کــه دیگــر هنرهــا را نیــز تصاویــری از  کنــد، امــا بــا فــرض ایــن  صــدق مــی 

زندگــی بدانیــم، می تــوان ویژگی هــای ذکرشــده را تعمیــم داد.
کــه لوینــاس بــه آن نــام  کنــد، فضایــی  یســت مــی  اثــر در فضــای ســایه ز
ــا ماهیــت زمانــی حیــات  درمیانگــی )meanwhile( می دهــد. ایــن فضــا ب
ــه آن ســفر  در تعــارض اســت، ولــی در عیــن حــال موجــود زنــده می توانــد ب
کــه بــه ســبب رودررویــی بــا  کنــد. درمیانگــی ســپهر تعلیــق اســت؛ تعلیقــی 

گرفتــارش مــی شــویم.  اثــر هنــری 
 ***

گــر بتوانیــم  کــه لــذت هنــری را، ا کنیــم. چیســت  حــال بایــد بــه لــذت توجــه 
از  پیــش  را  هنــر  از  لــذت  لوینــاس  می شــود؟  باعــث  بگوییــم،  چنیــن 
کنــش  کناره گیــری از دانســتن و یــا هرگونــه  زیبایــی، در دوری از فهــم و 
می دانــد.  لذت بخشــی  ایــن  در  را  هنــر  ارزش  او  مي بینــد.  کنــش  وا و 
ــازی  ــرای ب ــبابی ب ــه اس ــل ب ــایل تبدی ــزار و وس ــری، اب ــه هن ــطه تجرب ــه واس ب
)plaything( می شــوند. از ایــن نقطه نظــر چیــزی پســت، خودخواهانــه و 
از آن شــرم  کــه می تــوان  لــذت زیباشناســانه وجــود دارد  نفرت انگیــز در 
کســی در ایــام  کــه »گویــی  گونــه ای اســت  داشــت. ذات ایــن لــذت بــه 
گرفتــه باشــد« )Levinas A, 1948(. هنــر تنهــا منبعــی  طاعــون، جشــن 
کــه از هنــر لــذت مــی بــرد، تمامــی اتفاقــات  بــرای لــذت اســت، و مخاطــب 
یدادهــای جهــان پیرامــون را بــه فراموشــی مــی ســپارد. پــس جایــگاه  و رو
هنــر بــه خطــر می افتــد. مــی تــوان بــه راحتــی هــر چــه تمام تــر آن را از زندگــی 
یــد صباغیــان،  کــرد و هرگــز ســراغش را هــم نگرفــت )ر.ک. جاو حــذف 
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)هنــر  مــدرن  هنــر  بــه  لوینــاس  گرایــش  اصلــی  علــت  می تــوان  حــال 
کالســیک )هنــر بازنمــا( را حــدس زد: هنــر بازنمــا  نابازنمــا(، در برابــر هنــر 
مــا  بــه  اســت  این جهانــی  همچنــان  کــه  حالــی  در  را  این جهانــی  شــئ 
یــم تنهــا بــراي لحظــه اي  عرضــه می کنــد؛ امــا بــه واســطه هنــر نابازنمــا قادر
ــه  ــیم، ب ــه مي شناس ک ــي  ــان و مکان ــوي زم ــه آن س ــود، ب ــر وج ــوي دیگ ــه س ب
کــه فهــم از راه یافتــن بــدان عاجــز اســت، وارد  قلمــرو امــر قدســي، آن جــا 

شــویم.
ــار  ــا در آث کلمــات، ی ــا امــکان چنــد معنایــی  از ایــن حیــث فضــای شــعر ب
کلمــات دیگــر  کلمــه ای بــا  انتزاعی تــر، تنهــا بــه واســطه نزدیکــی محســوس 
گشــوده اســت. بــه همیــن ترتیــب می تــوان بــه  و بــدون توجــه بــه معنــی، 
و  باارزش تریــن  موســیقی  لوینــاس،  زعــم  بــه  چــرا  کــه  یافــت  در راحتــی 
هنــری  اســت،  هنرهــا  منتزع تریــن  موســیقی  اســت.  هنرهــا  اصیل تریــن 
گریــزد و بــه همیــن دلیــل اســت  کــه از حیطــه معنــی و بازنمایــی مــی  اســت 
گفــت. ــار ســخن  گفت ــه  ــا تقلیــل آن ب ــوان از تحلیــل معنایــي و ی ــه نمی ت ک

امر اخالقی و امر زیباشناسانه
کــه بــه  در ایــن بخــش می توانیــم بــه تطبیــق قســمت های پیشــین نوشــتار، 
کــه  یــم. امــر اخالقــی همانــی اســت  نظــر بــا یکدیگــر نامرتبــط هســتند، بپرداز
کــرد. از نظــر لوینــاس  می تــوان از آن بــه مســئولیت در قبــال دیگــری تعبیــر 
تمــام اخالقیــات بشــری تحــت تاثیر رابطــه من با دیگری اســت و خاصیت 
کــه بــه تنهــا تقــدس موجــود شــکل مــی دهــد. امــر  تعهــدآور ایــن رابطــه اســت 
کــه در بحــث ماهیــت تصویــر  زیباشناســانه هــم همــان امــر دیــداری اســت 
کــه ایــن اصطــالح در آن واحــد  بــه آن پرداخته ایــم. امــا بایــد توجــه داشــت 
کــه  نشــان گر پدیداربــودن شــیء نیــز هســت؛ شــیء پدیــدار اســت تــا زمانــی 
دیــده شــود. بــه ایــن معنــی پدیدارشناســی همیشــه بــا امــر دیــداری ســروکار 
ک شــود،  کــه هــر آنچــه بــه دیــده آیــد ناچــار اســت هــال دارد، بــه ایــن ســبب 



37بخ دوم  ــد. در  گردان ــق  ــن منطب ــان م ــا جه ــود را ب ــد و خ ــت بده ــش را از دس ماهیت
کلمــه پدیــدار هــم ایــن مســاله به خوبــی نمایــان اســت: پدیــدار خــود را بــه 
یــم. در رابطــه بــا دیگــری  مــا عرضــه می کنــد و در واقــع بــه دیــدار آن مــی رو
ــی و  ــری اجتماع ــم: دیگ ی ــان آور ــه می ــخن ب ــری س ــم از دو دیگ ــز می توانی نی
ــود  ــه می ش ــا عرض ــی م گاه ــر آ ــه ب ک ــت  ــدار اس ــی پدی ــی؛ اول ــری اخالق دیگ
ک مــا فاصلــه می گیــرد و بــر شــناخت مان تقــدم  ولــی دومــی از ســپهر ادرا

دارد و بــه همیــن  علــت از دســترس پدیدارشناســی بــه دور اســت. 
کــه هیــچ گاه نمی تــوان از ســیطره نفــوذ پدیدارهــا به طــور  شــایان ذکــر اســت 
کــرد.  کلمــات فــرار  کــه نمی تــوان از حــوزه  گریخــت، بــه همــان وجــه  مطلــق 
کــه بــه هنــگام مواجهــه  تنهــا بــه هنــگام مواجهــه بــا دیگری-همچنــان 
بــا عالــم  کــه دچــار نوعــی سرگشــتگی می شــویم و  اثــر هنری-اســت  بــا 

می یابیــم. پیونــد  بی معنایــی 
کــه از طرفــی ماهیــت پدیــداری تصویــر، ســبب تنــزل آن، در  می بینیــم 
گفته هــای  مقایســه بــا امــر اخالقــی، می شــود و از طــرف دیگــر، بــا توجــه بــه 
مادیــت  و  معنــی  از  گریــز  ســرزمین  بــه  هنــر  کــه  شــده ایم  مطلــع  پیــش، 
یشــه مشــکل را خاصیــت مفهومــی  متجســم متعلــق اســت. امــا لوینــاس ر
هــر  تحــت  هنــری  اثــر   .))resemblance شــباهت  آفــت  میدانــد؛  هنــر 
کــه  شــرایطی، بــاز هــم امــری دیــداری اســت، و هــر آن ایــن خطــر وجــود دارد 
بــه مثابــه بازنمــای چیــزی در جهــان واقــع فهــم شــود و بــه ورطــه پدیــدار در 

.)1948  ,Levinas A( افتــد 
کفرآمیــز و شــیطانی  کــه لــذت هنــری حایــز ماهیتــی  گفتــه شــد  پیش تــر 
اســت. لــذت از هنــر ممکــن نیســت مگــر بــا نادیــده گرفتــن دیگــری و دوری 
از اجتمــاع. بدینســان شــاید بتــوان جایــگاه هنــر در زیباشناســی لوینــاس 
ــه  ــا را ب ــه م ک ــت  ــداری اس ــری پدی ــر هن ــت اث ــک جه ــرد: از ی ک ــخص  را مش
طــور مســتقیم، بــه قلمــرو مفاهیــم رهنمــون مــی شــود و ایــن ناشــی از ذات 
بازنمــودی آن اســت؛ از طــرف دیگــر اثــر هنــری دارای ماهیتــی مــادی اســت 
و بــه حیاتــی مســتقل از واقعیــت زندگــی، اســتمرار مــی بخشــد؛ از یــک  
ســو لــذت هنــری، متضمــن نفــی موجودیــت جامعــه انســانی اســت، در 
ــا دوری از  کــه از ســوی دیگــر، ایــن لــذت بــه دســت نمی آیــد مگــر ب حالــی 
ــک  ــا ی ــری )Schmiedgen,2002(. ام ــتن دیگ ــه هس ــه ناحی ــوم و ورود ب مفه
ــر امــر  مســاله همیشــه به روشــنی مشــخص شــده و آن تقــدم امــر اخالقــی ب

زیباشناســانه اســت. 
نتیجه گیری

لوینــاس در نهایــت هنــر را مطیــع و فرمان بــردار ســپهر ماوراءطبیعــی مــی 
دانــد و آن را این گونــه می پســندد. از ایــن رو تنهــا بــه نــوع خاصــی از هنــر 
ی خــوش نشــان می دهــد. لوینــاس در عیــن حــال هنــری را می پســندد  رو
گــرو دیگــری و دیگــران داشــته باشــد. از ایــن دیــدگاه آمــوزه هــای  کــه ســر در 
کانــت در بــاب هنــر بی غــرض قــرار می گیــرد.  لوینــاس در تقابــل بــا تامــالت 
موجبــات  امــا  می دانــد،  مفهــوم  دســترس  از  دور  را  هنــر  حــوزه  لوینــاس 
لوینــاس  گرچــه  ا مــی آورد.  فراهــم  را  اخالقــی  مضمــون  بــه  آن  تســلیم 
ــرای بیــان هنــری قایــل اســت، امــا همــواره  اعتبــاری، هــر چنــد سســت، ب
کانتــی بیگانــه  و در طــول حیــات فلســفی اش بــا تخیــل ناب گــرا و بی قیــد 

مي مانــد.

پی نوشت ها:
 theory of( »اعــم شــامل »نظریــه مثــل بــه طــور  کــه  افالطونــي،  1-هستي شناســي 
ــه  ــه خــود اختصــاص داده اســت. نظری ــار او را ب ideas( مي شــود، بخــش بزرگــي از آث
مثــل افالطــون در پــي ارایــه ســاختاري وجودشناســانه بــراي عالــم وجــود و موجــودات 
کــه البتــه بــه دنیــاي اســفل موجــودات مــادي محــدود نمي مانــد، و اولیــن  اســت، 
کــه دربرگیرنــده عالــم فرامادیــات اســت، وضــع مي کنــد. امــر  نظــام جامــع فلســفي را، 
ــي اســت؛ یعنــي هــرگاه مجموعــه اي  کلــي افالطــون شــامل مجموعــه اي از امــور جزئ
کــه  کلــي یافــت مي شــود،  از امــور جزئــي همســان داشــته باشــیم، حتمــا یــك امــر 
مجموعــه امــور جزئــي ذیــل آن کل قــرار مي گیرنــد. امــور جزئــي هم ســان در طبیعــت یــا 
کــه بســیاري امــور جزئــي  کیفیــت خاصــي مشــترکند؛ در همیــن حــال درســت اســت 
ــا« )the beautiful( مي خوانیــم،  کــه آن هــا را »زیب کیفیــات مشــترك، مثــال امــوري  ــا  ب
کــه از مجموعــه ایــن  کلــي صحبــت مي کنــد  وجــود دارنــد، ولــي افالطــون از امــري 
ــر اســت، و آن نفــس »زیبایــي«)beauty( )kalon( اســت.  ــر و عالي ت امــور جزیــي فرات
کلــي از حیطــه جســمیت و مادیــت درمي گــذرد، و تنهــا بــه شــناخت ذهنــي و  امــر 
ــد )ر.ك  ــگ نمي آی ــي فراچن ــط ادراك حس ــي توس ــي افالطون کل ــر  ــد. ام ــري درمي آی فک
کلــي نــام »مثــال« یــا  کاپلســتون، ج1، 1375: 201- 193(. افالطــون بــه ایــن ذوات 
»ایــده«، و یــا »صــورت« )form(  مي دهــد.
کات( از واقعیــت بیرونــی، و واقعیــت را رونوشــتی  2-افالطــون تصویــر را تقلیــد )محــا
از مثــال می دانــد. از نظــر افالطــون، اشــیاي محســوس بــه واســطه تقلیــد، بــا مثال هــاي 
ــه وار و زودگــذر  ــر آین ــد. جزئیــات چیــزي نیســتند جــز تصوی ــان ارتبــاط دارن متناظرش
کیفیاتــي خــاص  کلــي قــرار مي گیرنــد، در واقــع در  کــه ذیــل یــك امــر  مثــل. امــور جزئــي 
کــه ذاتــي آنهــا اســت، بــا یکدیگــر مشــترکند )مشــابهات )homoiomata(. در ایــن 
صــورت، اشــیاي جزئــي مقلــد )mimemata( مثال انــد، و مثــال نمونــه یــا سرمشــق 
)paradeigma( اســت. بنــا بــه ایــن نگــرش، هنــر نیــز چیــزي جــز تقلیــد نیســت. مثــال 
ي آن تقلیــد شــده اند.  ــا مصنــوع، از رو ــه و سرمشــق اســت، و اشــیاي طبیعــي ی نمون
کــه نقــاش از آن شــيء مي کشــد، خــود تقلیــدي اســت از تقلیــد، و  حــال تصویــري 
بنابرایــن دو درجــه از اصــل و مبــداء دور شــده اســت.
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این مقاله قباّل در صفحات 63-72 شماره دوم فصلنامه علمی پژوهشی 
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43بخ سوم  

ســالم ایمــان جــان تــو جایــزه بهتریــن فیلــم جشــنواره هکاتــوم رو 
کــم در رابطــه بــا فیلمــت توضیــح بــده : بــردی , یــه 

ســالم , مــن حــدودًا شــش ســال ایــده ی ســاخت ایــن فیلــم را 
کــه ایــن فیلــم درچــه قالبــی باشــد ,  کــردم  داشــتم؛ خیلــی فکــر مــی 
بعــد از گذشــت ســال هــا  , پارســال بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه یک 
کــه جلوتــر رفتــم , اراده ام  کنــم ؛ هرچــه قــدر  فیلــم نیمــه بلنــد تولیــد 
کردیــم و ســاختش یــک  محکم تــر شــد. پارســال ایــن فیلــم را شــروع 
کــه فیلمــم  کشــید . اولیــن و آخریــن جشــنواره ای  مــاه و نیــم طــول 
کــه می خواهــم ایــن  را فرســتادم همیــن جشــنواره بودبــه ایــن دلیــل 
فیلــم را بــه صــدا و ســیما بفروشــم و نمــی توانــم در جشــنواره هــای 
کــه توقــع داشــتم  کنــم آنطــور  کنــم . خــدارا شــکر مــی  کرانــش  بــزرگ ا

کارم دیــده شــد . 

کردی ؟ اگر خودت دبیر جشنواره بودی چطور آن را اداره می 
گروهــی  کــه بــا چــه ســختی بچــه هــا جشــنواره را بســتند  و  میدانــم 
پافشــاری  ی تصمیــم خــود  مــا رو از  باالتــر  از بچــه هــای ورودی 
کردنــد بــا ایــن وجــود مــن  کردنــد و جشــنواره ی هکاتــوم یــک را دو 
ی بخــش تبلیغــات خیلــی بیشــتر زوم می کــردم و  گــر دبیــر بــودم رو ا
گســترش مــی دادم  جشــنواره را عریض تــر مــی دیــدم, فراخوا ن هــا را 
کمــی آثــار را بــاال مــی بــردم و حداقــل از شــش مــاه قبــل  کیفیــت  و 
کارگروهــی تشــکیل مــی دادم . مــن  کــردم و یــک  برنامــه ریــزی مــی 
کــه یــک اصطالحــی وجــود  یــک خــورده از ایــن بابــت دلخــورم 
کیفــی  کار دانشــگاهی مــی توانــد ســطح  کــه  دارد بیــن اســاتید مــا 
کامــاًل غلــط اســت ,  پایینــی داشــته باشــد . ایــن یــک اصطــالح 
کــی  کار خــوب ارائــه ندهــد  گــر دانشــجو در چهــار ســال  بــه  نظــرم ا

ارائــه بدهــد ؟
کیفیــت  کــه تندیــس بــی  بــه جشــنواره  نــگاه تزریــق شــده  ایــن 
کیفیــت داشــتن ، حتــی ورود و خــروج بــی  داشــتن، دکــور بــی 
کــه  ناهماهنگی هایــی  و  کیفیــت  بــی  برگــزاری  نــوع  و  کیفیــت 
مناســب یــک جشــنواره خــوب نیســت ، باعــث شــده از مــا یــک 

پاییــن بخواهــد. کار ســطح 

حرف و سخن اخر : 
کارهــای اصغــر فرهادی فکــر میکردم و یاد ســریال روزگار   دیــروز بــه 
کــه یــک ســیر پیشــرفته و  عجیــب  جوانــی افتــادم و بــه نظــرم آمــد 
و غریبــی داشــته اســت . روزگار جوانــی از صــدا و ســیما پخــش 
کــرد  شــد ولــی فرهــادی در آنجــا نمانــد و فیلــم هــای دیگــری تولیــد 
کــن اســت و اســکار بــرده و باعــث افتخــار  ی فــرش قرمــز  و االن رو
روزگار  از  فــرد  یــک  کــه  اســت  چطــور  کــردم  مــی  فکــر  ماســت. 
جوانــی نســبتا ضعیــف بــه اســکار مــی رســد. یــک چیزیســت بــه 
ــه خــود  ــد ب ــا بای اســم خودســازی . مــن بســیار بهــش معتقــدم و م

ســازی برســیم.

 مــن یــک خــورده از ایــن بابــت 
اصطاحــی  یــک  کــه  دلخــورم 
کــه  وجــود دارد بیــن اســاتید مــا 
کار دانشــگاهی مــی توانــد ســطح 
باشــد.  داشــته  پایینــی  کیفــی 
کامــًا غلــط  ایــن یــک اصطــاح 
گــر دانشــجو  اســت، بــه  نظــرم ا
ــه  ــوب ارائ کار خ ــال  ــار س در چه

کــی ارائــه بدهــد ؟ ندهــد 

،،

،،
مصاحبه با ایمان پورغالمی
کارگردان فیلم برگزیده دومین جشنواره هکاتوم 
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گرفتیــن و  کــه چطــور تحویــل  از جشــنواره برامــون بگیــد و ایــن 
چطــور تحویــل دادیــن ؟

برگــزار  انجمــن  هــای  بچــه  همــت  بــه  گذشــته  ســال  جشــنواره  ایــن 
آثــار  یابــی  بــرای ارز بــا هــدف بهانــه ای  کــه پیشــنهاد اولیــه اش  شــد 
کانــون هنــر  دانشــجویان رشــته ی هنــر داده شــد . ســال اول بــا همــکاری 
کــه حــدود 250 تــا 300  کردیــم  هــای تجســمی شــروع بــه جمــع آوری آثــار 
کیفیــت  اثــر بــود. هرچنــد اســتقبال امســال بــا توجــه بــه متفــاوت بــودن 
کننــده  ــود. از بســیاری از رشــته هــا شــرکت  ــر ب تبلیغــات حــدود 750 اث
رایــگان  از خــارج دانشــگاه و اســاتید هــم بصــورت  داشــتیم ، حتــی 
کانــون  کــه از  کردنــد. الزم بــه ذکــر اســت  ماننــد ســال قبــل آثــار را داوری 

ــم. کردی ــه همــکاری  ــز دعــوت ب فیلــم و عکــس نی

کــم بــود بهتــر  گرفتــن اطــالع رســانی  کار  کــه بچــه هــا بــه  ایــرادی 
کردیــد ؟  نبــود زودتــر اقــدام مــی 

کردیــم امــا امــور فرهنگــی بــه دلیــل تمــام نشــدن جشــنواره ی  زود اقــدام 
ــود اجــازه ی صــدور  ــه انجمــن ادبیــات نمایشــی ب کــه مختــص ب ــاران  ب
ــدی  ــر احم ــا دکت ــه ب ک ــه ای  ــن جلس ــی چندی ــداد. حت ــا را نمی ــوز ه مج
کــه دانشــگاه بــا چــاپ بنــر بــه  داشــتیم مفیــد واقــع نشــد، در حــدی 

کــرد.   هزینــه ی شــخصی اینجانــب هــم مخالفــت 

کنــی دوســت داری چــه  برگــزار  را دوبــاره  ایــن جشــنواره  گــر  ا
کنــی  ؟ چیــزی بهــش اضافــه 

ــر برگزیــدگان از طــرف اســاتید یــک برگزیــده ی  دوســت داشــتم عــالوه ب
کــه بــا وجــود ســایت اتفــاق مــی افتــاد ولــی بــه  دانشــجویی هــم داشــتیم 
گــذار نکــردن  دلیــل تــرک انجمــن توســط آقــای قدیمــی و بــه دنبــال آن وا

ســایت ایــن هــدف اجرایــی نشــد.

مگه سایت برای انجمن نیست ؟ آیا شخصی بود ؟ 
ایشــون  بــه  را  و دامنــه ی ســایت  یکبــار هزینــه ی هاســت  دانشــگاه 
کــرده اســت  ولــی هنــوز هــم ســایت تحویــل داده نشــده.  پرداخــت 

بگیریــم. را  ســایت  امیــدوارم  شــده  پرداخــت  ســایت  ی  هزینــه 

کرد ؟ چرا اصال جاوید قدیمی انجمن رو ترک 
کــرد در  بــرای دانشــگاه وقــت نمــی  یــک مســتند  ی  کار رو بــه علــت 
کاری  کنــد و ســرانجام بــه علــت مشــغله ی  جلســات انجمــن شــرکت 

دیگــر در انجمــن حضــور نیافــت.  

کار مهمی انجام دادید ؟ در این یک سال در انجمن چه 
کــران هفتگــی انیمیشــن , وورک  کارهایــی مثــل جشــن ورودی هــا , ا
شــاپ  وورک   , دوبعــدی  انیمیشــن  شــاپ  وورک   , عکاســی  شــاپ 
کارهــای مهــم  از جملــه   , انیمیشــن  نامــه نویســی  کارگردانــی و فیلــم 

یکســال بــود .  

حرف و سخن آخر :
کار هشــت  کردنــد. در ابتــدای  کمــک  کــه  کنــم  میخواهــم از همــه تشــکر 
ــرای اجــرای جشــنواره فقــط4 نفــر باقــی مونــدن . ولــی از  کــه ب نفــر بودیــم 

کنــم . همــان هــا هــم تشــکر مــی 

مصاحبه با رسول كیوان نژاد
دبیر برگزاری دومین جشنواره هکاتوم 

دلیــل  بــه  فرهنگــی  امــور  ...امــا 
بــاران  ی  جشــنواره  نشــدن  تمــام 
ادبیــات  انجمــن  بــه  مختــص  کــه 
صــدور  ی  اجــازه  بــود  نمایشــی 
حتــی  نمــی داد.  را  هــا  مجــوز 
دکتــر  بــا  کــه  ای  جلســه  چندیــن 
احمــدی داشــتیم مفیــد واقــع نشــد، 
کــه دانشــگاه بــا چــاپ بنــر  در حــدی 
بــه هزینــه ی شــخصی اینجانــب هــم 

کــرد.   مخالفــت 

،،

،،
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کنیم: در مورد جشنواره هکاتوم پارسال صحبت 
کــه منجــر بــه برگــزاری جشــنواره شــد همــراه بــود  بــا   اولیــن جرقــه ای 
کــه بــه جشــنواره ارســال  چــاپ نخســتین نشــریه ی تخصصــی از آثــاری 
شــده اســت . زیــرا پیــش از آن هیــچ مجرایــی بــرای  بــه نمایــش درآوردن 
آثــار بچــه هــا در ســطح دانشــگاه وجــود نداشــت و ایــن جشــنواره بهانــه 
ــده ی ایــن طــرح  ــاره ی نشــریه. البتــه ای ــرای چــاپ هــای دوب ای شــد ب
کــه بعــد از پیشــنهادم بــه بچــه هــا،  از  متاثــر از جشــنواره ی نهــال اســت 

آن اســتقبال شــد. 

نظرتــون در مــورد جشــنواره ی امســال چــی بــود ؟ تفاوتــی اتفــاق 
افتــاده بــود ؟ 

از یــک ســری جهــات آری ولــی از یــک ســری جهــات نــه , از لحــاظ 
کــه اســتقبال  کافــی نشــده بــود  چــرا  زمــان بنــدی برگــزاری بــه نظــرم دقــت 

چندانــی از اختتامیــه بــه عمــل نیامــد. 

کــه همــه ی  کــه بــر جشــنواره ی پارســال هســت اینــه  نقــدی 
کارهــا بــرای اســاتید فرســتاده نشــد :

مشــکالت  دلیــل  بــه  امــا  داشــتم  حضــور  آثــار  آوری  جمــع  زمــان  در 
بــه اســاتید دامغــان نبــودم و در غیابــم  بــازه ی ارســال  خانوادگــی در 
کیــوان نــژاد و خانــم طاهــری مســئولیت را بــر عهــده داشــتند.   رســول 

کردین ؟ چرا امسال انجمن رو ترک 
کیــوان نــژاد بــه عنــوان  بعــد از جلســات اولیــه و انتخــاب آقــای 
کالس هــای فــوق برنامــه و درخواســت بودجــه  دبیــر مــن پیشــنهاد 
کیــوان نــژاد نتوانســت بودجــه را  بــرای ســایت را دادم ولــی آقــای 
کشــیدم و  کنــار  کنــد و بــه دنبــال آن مــن هــم  از دبیــری  تأمیــن 
کــه پیــش تــر فعــال بــودم وارد شــدم. امــا خــب  در طراحــی ســایت 
کارکنــان در  کیــوان نــژاد از  پــس از دلســردی هــای پیاپــی آقــای 
آمــدن  پاییــن  آن  پــی  در  و  انجمــن  اهــداف  اجــرای  خصــوص 

کیفیــت فعالیــت هــای انجمــن ، اســفند مــاه پارســال آقــای ســید 
کــه دبیــری جشــنواره را بــر عهــده  کــردن  هاشــمی از مــن درخواســت 
کــه بیــن مــن و آقــای  تی  بگیــرم امــا بــه دلیــل یــک ســری مشــکال
کــه تهیــه ی  یــم  کار گرفتــاری هــای  ســید هاشــمی بوجــود آمــد و 

کار منصــرف شــدم.  مســتندی بــرای دانشــگاه بــود از ایــن 
در مورد سایت تی وی آرت برایمان بگو :

یــک  ایــن ســایت   . نکــردم  یافــت  در بابــت ســایت  پولــی  هیــچ  مــن 
ســایت شــخصی اســت و خــودم هزینــه هاشــو پرداختــم  و ایــن ســایت 
کــه اساســا دانشــگاه بــا ســایتی  رو بــه هیــچ عنــوان پــس نخواهــم داد چــرا 

ــر مجموعــه ی ســایت داشــگاه نباشــد مخالــف اســت.  کــه زی

از فعالیت هایتان در انجمن پارسال بگویید ؟
کــران فیلــم و انیمیشــن , نشــریه ی  کارهایــی چــون جشــن ورودی هــا , ا
کارتون , بازدید دانشــجویان از صدا و ســیما ســمنان , رادیو دانشــجویی 
گرایــش , نمایشــگاه رنــگ هــا  , جشــن روز دانشــجو , نشســت انتخــاب 
کالس هــای آمــوزش ایندیزایــن  بیــدارن , نمایشــگاه تصویــری چیســتا , 
, طراحــی دیجیتــال , فــن بیــان و برگــزاری اولیــن دوره ی جشــنواره ی 

هکاتــوم.
حرف و سخن آخر :

کــه مــن هدفــم  گفتــه هایــم چــاپ بشــود چــرا  کــه حتمــًا  تقاضــا دارم 
کیــوان نــژاد  در انجمــن  برخــالف علــی نادری،ایمــان لطفیــان و رســول 
کار انجــام بدهیــم  تــا دیــده بشــویم و نــگاه منفــی  یــاد  کــه ز ایــن بــود 
کــه دانشــکده ی هنــر بــه  رؤســای دیگــر دانشــکده هــا در خصــوص ایــن 
کاری توانســته ام انجــام داده ام  هیــچ دردی نمیخــورد از بیــن بــرود. هــر 

کــه از همــه عــذر میخواهــم.  ــود  و تنهــا هــدف اجــرا نشــده اردو ب

مصاحبه با جاوید قدیمی
دبیر برگزاری اولین جشنواره هکاتوم 

،،








