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باتشــکر از اســتاد صادقــی نیــا  ,اســتاد صباغیــان  ,خانــم صداقتــی  ,ســعید محمــودی  ,رســول کیــوان نــژاد  ,جاو یــد قدیمــی  ,شــکوفه رحمتــی ,
ســهام پزشــک پــور  ,حســین پــور اســماعیل  ,آقــای شــفیع زاده  ,خانــم باقر یــان  ,حســین حیــدری  ،خانــم ملــک جعفر یــان  ,خانــم ناظمــی نــژاد  ,خانــم
هوشــمند  ,آقــای فوالدیــان  ,خانــم ملکــی  ,اســتاد هاشــمی برزآبــادی  ,آقــای نبیلــی  ,آقــای فخرالدیــن  ,اســتاد رمضــان پــور  ,آقــای رضایــی  ,حجــت
االســالم والمســلمین فدایــی  ,معاونــت فرهنگــی شــهرداری دامغــان و همــه عزیزانــی کــه مــا را در تهیــه و تدو یــن ایــن نشــریه یــاری کردنــد .

برای چاپ در شماره بعدی تخنه آثار و مقاالت خود را به آدرس ایمیل نشریه ارسال نمایید.

سخن
سردبیر

فص ــل نام ــه تخن ــه در راس ــتای کم ــک بـــه دانشـــجویان هنـــر در
جه ــت پیش ــرفت و اعت ــالی روز اف ــزون در س ــیر هنره ــای تجس ــمی
و نمایش ــی در نظ ــر دارد ثم ــره ی ت ــالش ب ــی وقف ــه ی دانش ــجویان
دانش ــگاه دامغ ــان را منتش ــر نمای ــد  .در عی ــن ح ــال ب ــا توج ــه ب ــه
ورود دانش ــجویان جدی ــد و نی ــاز مب ــرم ای ــن عزی ــزان ب ــرای آش ــنایی
بیش ــتر ب ــا دانش ــگاه  ،بخ ــش اول نی ــز اضافـــه گردیـــد باشـــد کـــه
اوج گرفتنش ــان را تعجی ــل دهی ــم و امیدواری ــم در ای ــن راه ب ــا ی ــاری
ش ــما عزی ــزان اس ــتوار ق ــدم بردار ی ــم و در کن ــار ش ــما ب ــه مق ــام واالی
دان ــش ارج نهی ــم و در آخ ــر نی ــز از زحم ــات بیدری ــغ خان ــم زهـــــــ ــرا
کاظمین ــژاد کم ــال تش ــکر را دارم .
رامین ایمانی
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تخنه

معرفی شهر دامغان
دامغ ــان ب ــا وس ــعت  ۱۲۱۱۰کیلومت ــر مرب ــع از ط ــرف ش ــمال

مهـــم پیـــروان فرقـــه اســـماعیلیه بـــود و در ط ــول س ــالهاي

ش ــاهرود ،از جنـــوب بـــه دشـــت کو یـــر مرکـــزی ایـــران و از

منطق ــه روي داد .آث ــار قلع ــه ه ــاي موج ــود ،ب ــر ای ــن رو ی ــداد

بــه خــط الــراس و بــه کوههــای البــرز ،از شــرق بــه شهرســتان
غ ــرب ب ــه شهرس ــتان س ــمنان منته ــی م ــی ش ــود .دامغ ــان
در طـــول جغرافیایـــي  ۵۴درجـــه و  ۲۰دقیقـــه و  ۸ثانیـــه و

ع ــرض جغرافیای ــي  ۳۶درج ــه و  ۹دقیق ــه و  ۴۸ثانی ــه ق ــرار

دارد .ارتفـــاع شـــهر از ســـطح دریـــا  ۱۱۷۰متـــر و اختـــالف
س ــاعت آن ب ــا ته ــران  ۱۱دقیق ــه و  ۵ثانی ــه اس ــت.جمعیت
آن  ۵۹۳۰۰نف ــر اس ــت .ش ــهر دامغ ــان در چه ــار ص ــد س ــال
پی ــش از می ــالد مس ــیح چن ــان عظمت ــي داش ــت ک ــه اش ــك

س ــوم وتی ــرداد اش ــکاني در س ــال  ۲۴۹پی ــش از می ــالد آن را
پایتخ ــت خ ــود ق ــرار دادن ــد .ای ــن ش ــهر ت ــا ق ــرن اول می ــالدي

اهمی ــت خ ــود را حف ــظ ک ــرد و مرک ــز ایال ــت ب ــزرگ قوم ــس
ب ــود .برخ ــي ه ــا ،ط ــرح ای ــن ش ــهر را ب ــه هوش ــنگ نس ــبت

داده انــد .ایــن نظریــه بــه واقعیــت نزدیکتــر اســت کــه مــردم
ای ــن منطق ــه در اط ــراف رودخان ــه چش ــمه عل ــي ک ــه در دره

کوههــاي شــمالي جــاري اســت ،اســکان یافتنــد و مدنیتــي

را ب ــه وج ــود آوردن ــد .چنانک ــه نوش ــتهاند ،نزدی ــك ب ــه چه ــار
ص ــد ســـال پیـــش از میـــالد مســـیح ،جمعـــي از مغـــان در
مس ــیر همیـــن رود ســـکني گزیدنـــد و بـــه همیـــن علـــت،

نخســت ایــن منطقــه ده مغــان نامیــده شــد و بــه مــرور زمــان

ب ــه دمغ ــان و س ــرانجام ب ــه دامغ ــان تبدی ــل ش ــد .دامغ ــان
مدتــي پایتخــت زمســتاني شــاهان اشــکاني بــود و تــا کشــته

ش ــدن یزدگ ــرد  ،آخر ی ــن پادش ــاه ساس ــاني موقعی ــت خ ــود را
حف ــظ ک ــرد .در دوره ه ــاي حکوم ــت اموی ــان ،عباس ــیان،
طاهر یـــان ،ســـامانیان ،ســـربداران و دیلمیـــان ،دامغـــان از

موقعیتــي قابــل توجــه بــراي امــرا و حکومتهــا برخــوردار بــود.
منطقــه دامغــان در زمــان ســلجوقیان ،از جملــه پایگاههــاي

 ۴۸۳تـــا  ۶۵۴هجـــري ،وقایعـــي مهـــم بـــراي ای ــن فرق ــه در

و حض ــور فع ــال پی ــروان اس ــماعیله درمنطق ــه دالل ــت دارد.
بی ــن س ــالهاي  ۷۰۰ت ــا  ۹۰۰هج ــري ،منطق ــه دامغ ــان ش ــاهد

حضــور حکمرانــان مختلــف بــود و طبــق روایــت ســیاحاني
کــه از ایــن شــهر دیــدن کردنــد ،در آن زمــان دامغــان آخریــن

ش ــهر عم ــده غ ــرب ای ــران محس ــوب م ــي ش ــد .قت ــل ع ــام

تاتاره ــا ک ــه در س ــال  ۷۶۹هج ــري ب ــه دس ــتور تیم ــور لن ــگ
ص ــورت گرف ــت ،ب ــه ای ــن منطق ــه نی ــز س ــرایت ک ــرد و خی ــل
بــي شــماري از مــردم دامغــان بــه جــرم پنــاه دادن بــه تاتارهــا

از دم تیـــغ گذشـــتند .ایـــن بـــالي خانمـــان بران ــداز ،باق ــي

مانـــده اهالـــي دامغـــان از کشـــتار چنگیـــز خ ــان را از بی ــن
برد.منطقـــه دامغـــان کـــه در دوران صفویـــان ،افش ــاریان و

زندی ــان م ــورد توج ــه و ش ــاهد رویداده ــاي سیاس ــي متع ــدد

بــود ،در دوران قاجاریــه نیــز در ایــن منطقــه چشــم بــه جهــان

گش ــودند ک ــه باباخ ــان وفتحعل ــي خ ــان از آن جمل ــه بودن ــد.
فتحعل ــي ش ــاه ،عالق ــه ه ــاي واف ــر ب ــه دامغ ــان داش ــت .در
جر یــان انقــالب مشــروطیت ،واقعــه اي مهــم کــه در دامغــان

روي داد ،مخالفـــت مـــردم ایـــن منطقـــه ب ــا محمدعل ــي

ش ــاه و اع ــالم حمای ــت و ه ــواداري از مش ــروطه خواه ــان و
تش ــکیل انجمن ــي ب ــه ن ــام ش ــعبه انجم ــن آزادي خواه ــان

آذربایجـــان بـــود .ایـــن انجمـــن ،بـــه دعـــاوي و اختالف ــات

مــردم رســیدگي مــي کــرد .انجمــن ،تــا زمــان بــه تــوپ بســتن
مجل ــس و قت ــل ع ــده اي از آزادي خواه ــان ش ــناخته ش ــده
همچ ــون مل ــك المتکلمی ــن و صوراس ــرافیل فع ــال ب ــود و در
ای ــن زم ــان منح ــل ش ــد.

معرفی دامغان؛

بخ

جاذبههای شهر

-1سد شهید شاهچراغی
-2کویر حاج علی قلی
-3غار شیربند
-4تنگه زندان
-5آبشار بزپل
-6رودخانه ی تویه دروار
-7سلسله کوه های طرزه
-8چشمه علی
-9آبشار نسروا
-10اسپیرو
-11چشمه غلغل
-12آبشار وادار
-13شن های روان حسن آباد
-14سد آهوانو
-15جنگل سیاه خانی
-16تنگه پل دله

ابنیه های تاریخی
-1عمارت دختر ناصرالدین شاه
-2چشمه علی و عمارت آن
-3مسجد تاریخانه دامغان
-4نقاره خانه
-5مدرسه موسویه
-6قلعه های روستای مایان
-7گنبد زنگوله
-8برج طغرل
-9برج پیر علمدار
-10مسجد جامع دامغان
-11کاروانسرای دامغان
-12رباط شاه عباسی دامغان
-13گنبد چهل دختر
-14امام زاده جعفر (ع) و امام زاده محمد (ع)
-15قلعه گردکوه
-16بقعه عبدالعالی (ع) وعبدالمعالی (ع)
-17بقعه امامزاده ابراهیم (ع)
-18مقبره شاهرخ میرزا
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معرفی دانشگاه دامغان

معرفی دانشگاه

دانش ــگاه دامغ ــان ،نم ــاد دان ــش دوس ــتی دامغ ــان؛ پرورن ــده عل ــم و هن ــر،
پژوهن ــده دان ــش و ف ــن بوم ــی  ،گس ــتراننده بصی ــرت و پویای ــی ،حاص ــل
خواس ــت و اراده مردم ــان دوس ــتدار عل ــم و فرهن ــگ خط ــه که ــن دامغ ــان
اســت کــه ســعی بلیــغ خــود را بــه راهبــری شــادروان دکتــر محمــد مســعود
منص ــوری در س ــالهای  ۱۳۶۴-۶۷در تأس ــیس دانش ــگاهی جام ــع و
مردم ــی بن ــام رس ــول ا ک ــرم (ص) در دامغ ــان گذاش ــته ان ــد ک ــه حاص ــل
پشــتیبانی آن فرهنــگ دوســتان و تــالش بعدهــای دانشــگاهیان دانشــگاه
دامغــان شــرایط کنونــی دانشــگاه کــه شــامل  ۸دانشــکده و گــروه آموزشــی،
ی ــک پژوهش ــکده ۱۳۶ ،عض ــو هی ــأت علم ــی ش ــاغل و بورس ــیه۵۱۶۱ ،
دانش ــجو در  ۳مقط ــع کارشناس ــی ،کارشناس ــی ارش ــد و دکت ــری و ۶۸
رشــته و گرایــش را رغــم زده اســت و همگــی دامغانیــان و دانشــگاهیانش
برآننــد تــا همچــون گذشــته بــا پیونــد فرهنــگ ،علــم و اراده ،ایــن دانشــگاه
را ب ــه یک ــی از قط ــب ه ــای علم ــی و منحص ــر ب ــه ف ــرد کش ــور و زیبن ــده ن ــام
ص ــد دروازه که ــن اس ــت مب ــدل س ــازند.

معرفی دانشکده ها

دانش ــکده عل ــوم زمی ــن ب ــه عن ــوان نخس ــتین دانش ــکده دانش ــگاه
دامغ ــان در مهرم ــاه س ــال  ۱۳۷۱فعالی ــت آموزش ــی خ ــود را آغ ــاز نم ــوده
و در ح ــال حاض ــر دارای  ۲گرای ــش زمی ــن شناس ــی و ژئومورفول ــوژی در
مقط ــع کارشناس ــی و  ۵گرای ــش تکتونی ــک ،چین ــه و فس ــیل شناس ــی،
اقتص ــادی ،پترول ــوژی و مهندس ــی در مقط ــع کارشناس ــی ارش ــد و دارای
 ۲۱عض ــو هی ــأت علم ــی ش ــاغل و بورس ــیه اس ــت .ای ــن دانش ــکده دارای
 ۱۰آزمایش ــگاه و کارگاه تخصص ــی ب ــه نامه ــای میکروس ــکوپی ،رس ــوب
شناســی ،زمیــن شناســی فیزیکــی ،فتوژئولــوژی و نقشــه بــرداری ،دیرینــه
شناس ــی ،تکتونی ــک تجر ب ــی ،آنالی ــز دس ــتگاهی مجه ــز ب ــه دس ــتگاههای
 ( XRD , XRFمش ــترک ب ــا دانش ــکده فیز ی ــک) ،آنالی ــز دس ــتگاهی ICP-
( OESمش ــترک ب ــا دانش ــکده شیمی)،س ــیاالت درگی ــروکارگاه مقط ــع
گی ــری م ــی باش ــد.
دانش ــکده ریاض ــی و عل ــوم کامپیوت ــر در مهرم ــاه س ــال  ۱۳۷۳فعالی ــت
آموزش ــی خ ــود را آغ ــاز نم ــوده و در ح ــال حاض ــر دارای  ۳رش ــته آم ــار و
کاربردهــا ،ریاضیــات و کاربردهــا و علــوم کامپیوتــر در مقطــع کارشناســی
و  ۷رش ــته :ریاض ــی کار ب ــردی گرای ــش آنالی ــز ع ــددی ،ریاض ــی کار ب ــردی
گرای ــش تحقی ــق در عملی ــات ،ریاض ــی مح ــض گرای ــش جب ــر ،ریاض ــی
مح ــض گرای ــش هندس ــه ،ریاض ــی مح ــض گرای ــش آنالی ــز و ریاض ــی
کار ب ــردی عل ــوم کامپیوت ــر در مقط ــع کارشناس ــی ارش ــد و  ۶رش ــته گرای ــش:
ریاض ــی مح ــض گرایش ــهای جب ــر ،هندس ــه و آنالی ــز و ریاض ــی کار ب ــردی
گرایش ــهای آنالی ــز ع ــددی و تحقی ــق در عملی ــات و بهین ــه س ــازی در
مقط ــع دکت ــری و همچنی ــن دارای  ۳۲عض ــو هی ــأت علم ــی ش ــاغل و
بورس ــیه اس ــت .ای ــن دانش ــکده دارای  ۳س ــایت آموزش ــی ب ــه نامه ــای
س ــایت  DNش ــامل ش ــبکه و پای ــگاه داده ه ــا ،س ــایت  G.Vش ــامل
 ۳آزمایش ــگاه ب ــه نامه ــای گرافی ــک ،واقعی ــت مج ــازی و محاس ــبات
علم ــی و س ــایت عموم ــی دانش ــکده و  ۲س ــالن مجه ــز تحقی ــق و مطالع ــه
دانش ــجویان مقط ــع کارشناس ــی ارش ــد و مقط ــع دکت ــری و آزمایش ــگاه
تخصص ــی ریاض ــی کار ب ــردی اس ــت.
دانش ــکده فیزی ــک در مهرم ــاه س ــال  ۱۳۷۵فعالی ــت آموزش ــی خ ــود را آغ ــاز
نم ــوده و در ح ــال حاض ــر دارای  ۲رش ــته فیز ی ــک و فیز ی ــک مهندس ــی
در مقط ــع کارشناس ــی ۴،رش ــته -گرای ــش حال ــت جام ــد ،نج ــوم و اخت ــر
فیز یــک ،هســته ای ،نانــو در مقطــع کارشناســی ارشــد و  ۲رشــته -گرایــش

م ــاده چ ــگال (حال ــت جام ــد) و فیز ی ــک هس ــته ای در مقط ــع دکت ــری و همچنی ــن
دارای  ۲۷عضــو هیــأت علمــی شــاغل و بورســیه اســت .همچنیــن ایــن دانشــکده
دارای یــک رصــد خانــه و  ۸آزمایشــگاه پایــه و تخصصــی بــه نــام هــای فیزیــک پایــه
 ،۱فیز ی ــک پای ــه  ،۲فیز ی ــک پای ــه  ،۳فیز ی ــک جدی ــد ،اپتی ــک ،هس ــته ای ،حال ــت
جام ــد آموزش ــی و حال ــت جام ــد تحقیقات ــی اس ــت.
دانش ــکده ش ــیمی در بهم ــن م ــاه س ــال  ۱۳۷۳فعالی ــت آموزش ــی خ ــود را آغـــاز
نم ــوده و در ح ــال حاض ــر دارای  ۵رش ــته گرای ــش مح ــض ،کار ب ــردی ،محیـــط
زیس ــت ،فن ــاوری اطالع ــات و دارو ی ــی در مقط ــع کارشناس ــی و  ۵رش ــته  -گرای ــش
تجز ی ــه ،فیز ی ــک ،آل ــی ،معدن ــی و کار ب ــردی در مقاط ــع کارشناس ــی ارش ــد و دکت ــری
و همچنیــن دارای  ۲۰عضــو هیــأت علمــی شــاغل و بورســیه اســت .همچنیــن ایــن
دانش ــکده دارای ی ــک کارگاه و  ۴آزمایش ــگاه آموزش ــی ب ــه ن ــام ه ــای ش ــیمی آل ــی،
ش ــیمی معدن ــی ،ش ــیمی تجز ی ــه ،ش ــیمی فیز ی ــک و  ۸آزمایش ــگاه تحقیقات ــی ب ــه
نــام هــای شــیمی آلــی ،شــیمی معدنــی ،شــیمی تجز یــه ،فیز یــک و دســتگاهی مــی
باش ــد.
دانش ــکده زیس ــت شناس ــی در بهم ــن م ــاه س ــال  ۱۳۸۵فعالی ــت آموزش ــی خ ــود را
آغ ــاز نم ــوده و در ح ــال حاض ــر دارای  ۳گرای ــش زیس ــت شناس ــی عموم ــی ،س ــلولی
ملکولــی و علــوم گیاهــی در مقطــع کارشناســی و  ۶گرایــش علــوم جانــوری گرایــش
ســلولی تکوینــی ،علــوم جانــوری گرایــش بافــت شناســی و جنیــن شناســی ،علــوم
جانــوری گرایــش فیزیولــوژی جانــوری ،علــوم گیاهــی گرایــش فیزیولــوژی گیاهــی و
عل ــوم گیاه ــی گرای ــش سیس ــتماتیک اکول ــوژی و بیوش ــیمی در مقط ــع کارشناس ــی
ارش ــد و  ۱رشـــته فیزیول ــوژی جان ــوری در مقط ــع دکت ــری و همچنی ــن دارای ۱۶
عض ــو هی ــأت علم ــی ش ــاغل و بورس ــیه اس ــت .همچنی ــن ای ــن دانش ــکده دارای
 ۹آزمایش ــگاه ب ــه ن ــام ه ــای گی ــاه شناس ــی ،جانورشناس ــی ،فیزیول ــوژی جان ــوری،
میکروس ــکوپی و کش ــت باف ــت ،باف ــت شناس ــی ،جنی ــن شناس ــی ،ســـلولی و
ملکول ــی و  ۴آزمایش ــگاه تحقیقات ــی س ــلولی ،ملکولـــی ،فیزیول ــوژی اعصـــاب و
عل ــوم گیاه ــی اس ــت.
دانش ــکده فن ــی و مهندس ــی در س ــال  ۱۳۸۹تأس ــیس و توس ــعه چش ــمگیری ،از
ابت ــدای فعالیـــت داش ــته اس ــت .ای ــن دانش ــکده ه ــم اکن ــون دارای  ۵رشـــته از
بهتری ــن رش ــته ه ــای مهندس ــی ش ــامل :مهندس ــی کامپیوت ــر  -ن ــرم اف ــزار ،صنای ــع،
برق-الکترونی ــک ،مکانی ــک و عم ــران و همچنی ــن دارای  ۲۵عض ــو هی ــأت علم ــی
ش ــاغل و بورس ــیه اس ــت.
دانش ــکده هن ــر در س ــال  ۱۳۹۰تأس ــیس و ه ــم اکن ــون دارای دو رش ــته از بهتریـــن
رش ــته ه ــای هن ــر در س ــطح کش ــور یعن ــی رش ــته تلویزی ــون و هنره ــای دیجیت ــال و
ادبیــات نمایشــی در مقطــع کارشناســی و همچنیــن دارای  ۶عضــو هیــأت علمــی
شــاغل و بورســیه اســت .الزم بــه ذکــر اســت ایــن رشــته هــا در ســطح کشــور بــه غیــر
ً
از دانش ــگاه دامغ ــان صرف ــا در دانش ــگاه ته ــران و دانش ــکده ص ــدا و س ــیما دای ــر م ــی
باش ــند.
گ ــروه عموم ــی ش ــامل رش ــته فق ــه و حق ــوق ج ــزا در مقط ــع کارشناس ــی ارش ــد و گ ــروه
دروس عموم ــی و مع ــارف اس ــالمی م ــی باش ــدکه  ۱۲عض ــو هی ــأت علم ــی ش ــاغل و
بورس ــیه دارد.
پژوهشــکده علــوم زیســتی در ســال  ۱۳۹۰بــه منظــور انجــام امــور تحقیقاتــی در رشــته
هــای مرتبــط بــا علــوم زیســتی تأســیس گردیــده اســت .ایــن پژوهشــکده شــامل ۴
گ ــروه پژوهش ــی ب ــه نامه ــای گ ــروه پژوهش ــی زیس ــت شناس ــی س ــلولی و مولکول ــی،
گــروه پژوهشــی فیزیولــوژی ،گــروه پژوهشــی علــوم گیاهــی ،گــروه پژوهشــی بیوشــیمی
اســت کــه انجــام طــرح هــای پژوهشــی تقاضــا محــور و کار بــردی در زمینــه زیســت
شناس ــی و پزش ــکی ترمیم ــی _ س ــلولهای بنی ــادی ،زیس ــت شناس ــی اعص ــاب و
داروه ــای گیاه ــی را در دس ــت اق ــدام دارد.
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معرفی دانشکده هنر
ب ــا تش ــکیل کارگ ــروه دانش ــکده هن ــر ب ــه منظ ــور تهی ــه و تدو ی ــن برنام ــه ه ــای آموزش ــی در تاری ــخ ۲۱/۹/۱۳۸۹
تفاهمنام ــه همکاریه ــای آموزش ــی ،پژوهش ــی و فرهنگ ــی بی ــن دانشـــگاه دامغـــان و معاونـــت آموزشـــی و
پژوهش ــی س ــازمان ص ــدا و س ــیمای جمه ــوری اس ــالمی ای ــران ب ــه امض ــاء رس ــید .ب ــر اس ــاس تالش ــها و برنام ــه
ه ــای مش ــترک ،ط ــی مکاتبه ــای ب ــا ش ــورای گس ــترش آم ــوزش عال ــی و ب ــا عنای ــت ب ــه آمادگ ــی طرفی ــن ق ــرارداد
مق ــرر گردی ــد تمهی ــدات الزم جه ــت ایج ــاد رش ــته ه ــای ادبی ــات نمایش ــی و تلویزی ــون و هنره ــای دیجیتال ــی
در مقط ــع کارشناس ــی اتخ ــاذ گ ــردد.

معرفی پرسنل

امکانات آموزشی
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دانش ــکده هن ــر دانش ــگاه دامغ ــان ب ــا ه ــدف ارتق ــا کیف ــی س ــطح آموزش ــی دوره ه ــای تحصیل ــی رش ــته ه ــای ادبی ــات نمایش ــی
و تلویز ی ــون و هنره ــای دیجیت ــال و طب ــق س ــرفصل دروس مص ــوب اق ــدام ب ــه تجهی ــز کارگاه ه ــا و ایج ــاد آزمایش ــگاه ه ــا و
فضاهــای آموزشــی تخصصــی نمــوده اســت کــه ایــن مهــم بــا ســعی و تــالش پیگیــر مســئوالن دانشــگاه بــه مرحلــه بهــره بــرداری
رس ــیده اس ــت ک ــه در ذی ــل ب ــه ط ــور مختص ــر ب ــه آنه ــا اش ــاره میش ــود.
 -۱البراتوار عکاسی
درفضای ــی بال ــغ ب ــر  ۹۰مت ــر مرب ــع و ش ــامل دو س ــالن ،ام ــور مر ب ــوط ب ــه ظه ــور و چ ــاپ فیله ــای عکاس ــی توس ــط دانش ــجویان و
در قال ــب واحده ــای درس ــی عمل ــی عکاس ــی اج ــرا میش ــود.
ع ــالوه ب ــر فض ــای تاریکخان ــه ،محوط ــه و ظ ــروف مر ب ــوط ب ــه شستش ــوی فیل ــم ،س ــالن چ ــاپ عک ــس ،مجه ــز ب ــه  ۱۲دس ــتگاه
ً
آ گراندیســمان ایجــاد شــده اســت کــه در هــر کالس مجموعــا  ۱۲تــا  ۱۵دانشــجو قادرنــد عملیــات البراتــوار عکاســی را بــه طــور
عملــی انجــام دهنــد.
 -۲استودیوی عکاسی
ایــن اســتودیو بــا هــدف ایجــاد کارگاه عکاســی بــا نــور مصنوعــی و در فضــای داخلــی ایجــاد شــده اســت .فضــای آن حــدود ۶۰
متــر اســت کــه در آن دو ســت کامــل نــور بــا امکانــات جانبــی بــرای عکاســی در فضــای اســتودیو مهیــا شــده اســت .عکاســی
پرتــره و نور پــردازی اشــیا و تمر یــن عمومــی نور پــردازی از جملــه اتودهــای آموزشــی قابــل اجــرا در ایــن فضــای آموزشــی اســت.
 -۳کارگاه آموزشی ( پالتو )
دو کارگاه اج ــرا و تمری ــن نمای ــش ( پال ت ــو ) ب ــا ه ــدف ارائ ــه آموزش ــهای کارگاه ــی دروس عمل ــی رش ــته ادبی ــات نمایش ــی در
محوط ــه دانش ــکده اح ــداث ش ــده اس ــت .ای ــن کارگاهه ــا ب ــا مس ــاحت  ۶۰ت ــا  ۷۰مترمرب ــع در طبق ــه دوم س ــاختمان دانش ــکده
اح ــداث ش ــدهاند.
 -۴کارگاه انیمیشن
ای ــن کارگاه در فضای ــی ح ــدود  ۹۰مترمرب ــع ایج ــاد ش ــده اس ــت .در آن  ۲۰می ــز ن ــور ب ــه منظ ــور مش ــاهده ح ــرکات و مونت ــاژ و
چینــش اولیــه توســط دانشــجویان پیشبینــی شــده اســت .یــک دســتگاه کامپیوتــر و دو دســتگاه اســکنر تخــت و فیــدردار بــه
منظــور اســکن ورودی اطالعــات تصویــری در کامپیوتــر و عملیــات مونتــاژ کامپیوتــری ،در ایــن کارگاه مســتقر گردیــده اســت.
ه ــر می ــز ن ــور ش ــامل چ ــراغ ن ــور و پی ــن تثبی ــت اس ــت .از دیگ ــر تجهی ــزات ای ــن کارگاه ،اس ــتقرار چه ــار دوربی ــن ت ــک فری ــم ب ــا
متعلقــات و پایــه مر بــوط میباشــد کــه جهــت تولیــد حــرکات در تصاو یــر براســاس زمانبنــدی پیشبینــی شــده مــورد اســتفاده
قــرار میگیــرد .ایــن کارگاه همچنیــن مجهــز بــه یــک دســتگاه پانــچ تخصصــی انیمیشــن بــه منظــور تهیــه انیمیشــن دوبعــدی
میباش ــد.
-۵کارگاه طراحی
این کارگاه با فضایی حدود  ۹۰متر ،شامل  ۱۰میز نور و  ۲۰صندلی مخصوص و  ۱۰میز طراحی می-باشد.
ً
واحدهای درسی طراحی و گرافیک تماما در این کارگاه اجرا میشود.
-۶سایت جوار دانشگاهی
مجموع ــه ای ب ــا سیس ــتم ه ــای پیش ــرفته و ب ــه روز جه ــت س ــاخت انیمیش ــن و موش ــن گرافیک ــی ب ــا قابلی ــت رن ــدر ک ــه ب ــرای
دانش ــجویان تعبی ــه ش ــده اس ــت .
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معرفی رشته ادبیات نمایشی

ادبی ــات نمایش ــی از بخ ــش ه ــای اصل ــی و پای ــه ای هنره ــای نمایش ــی م ــی باش ــد .رش ــته ادبی ــات نمایش ــی ضم ــن
پرداختــن بــه ســنت هــا و تاریــخ ادبیــات نمایشــی در ایــران و جهــان ،بــه اصــول و فنــون و شــیوه هــای نــگارش متــون
دراماتیــک هــم مــی پــردازد .ادبیــات نمایشــی واســطه ادبیــات و صحنــه نمایــش اســت و رویکــردی ادبــی -نمایشــی
دارد .ب ــا توج ــه ب ــه ادبی ــات غن ــی فارس ــی ،رش ــته ادبی ــات نمایش ــی م ــی توان ــد رش ــد بس ــیار خوب ــی در کش ــور م ــا داش ــته
باش ــد.
ه ــدف رش ــته ادبی ــات نمایش ــی تربی ــت متخصصان ــی اس ــت ک ــه توانای ــی ن ــگارش ان ــواع مت ــون نمایش ــی در ح ــوزه
فرهن ــگ پارس ــی را داش ــته و در ح ــوزه نق ــد و بررس ــی و پژوه ــش نی ــز توانمن ــد باش ــند.
دانشگاه هایی که در رشته ادبیات نمایشی پذیرش دانشجو دارند :
دانشگاه تهران
دانشگاه هنر تهران
دانشگاه دامغان
دانشگاه غیرانتفاعی سوره تهران
رشته های ارشد ادبیات نمایشی :
ادبیات نمایشی
وضعیت استخدامی کارشناسی ادبیات نمایشی :
فیلمنامه نویس
پژوهشگر
نویسنده
سردبیر

بخ

معرفی رشته تلویزیون و هنر های دیجیتال
تلویز ی ــون از مه ــم تر ی ــن و اصل ــی تر ی ــن رس ــانه ه ــای موث ــر در جه ــان اس ــت .در ای ــران نی ــز بس ــیاری از اف ــراد بخ ــش عم ــده ای از
اوقــات فراغــت خــود را بــا تلویز یــون ســپری مــی کننــد .لــذا توجــه بــه نــوع برنامــه هــای تولیــدی و اســتفاده از آخر یــن تکنولــوژی
در آنه ــا یک ــی از اولو ی ــت ه ــای اصل ــی مس ــئوالن س ــیما محس ــوب م ــی ش ــود.
رش ــته تلویز ی ــون و هنره ــای دیجیت ــال از رش ــته های ــی اس ــت ک ــه ب ــا توج ــه ب ــه ای ــن اولو ی ــت ه ــا ش ــکل گرفت ــه اس ــت .ه ــدف از
رشــته کارشناســی تلویز یــون و هنرهــای دیجیتــال تربیــت نیــروی فکــر خــالق و آ گاه در حــوزه هــای گرافیــک تلویزیونــی و رایانــه
ای و انیمیش ــن رایان ــه ای ب ــرای س ــاخت برنام ــه ه ــای مختل ــف تلویزیون ــی م ــی باش ــد.
توج ــه  :قب ــال رش ــته تلویز ی ــون و هنره ــای دیجیت ــال دارای دو گرای ــش گرافی ــک رایان ــه ای و انیمیش ــن رایان ــه ای ب ــود و س ــرفصل
ایــن رشــته نیــز بــه همیــن شــکل موجــود اســت در حالــی کــه در دفترچــه کنکــور  ۹۴ایــن رشــته بــدون گرایــش ذکــر شــده اســت.
دانشگاه هایی که در رشته تلویزیون و هنرهای دیجیتالی پذیرش دانشجو دارند :
دانشگاه دامغان
دانشگاه صدا و سیما
رشته های ارشد تلویزیون و هنرهای دیجیتالی :
ارتباط تصویری
تصویر متحرک (انیمیشن)
تصویرسازی
وضعیت استخدامی کارشناسی تلویزیون و هنرهای دیجیتالی :
انیماتور
گرافیست طراح وب
تدوینگر
تهیه کننده
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چارت دروس عمومی

بخ

اول 17

مصاحبه با استاد صادقینیا
معاون آموزشی دانشکده هنر

اولیــن چیــزی کــه بــه نظــرم جالــب آمــد  ,نکتــه بینــی و نکتــه ســنجی
بچــه هــا بــرای نــام انتخابــی جشــنواره یعنــی هکاتــوم بــود کــه بعــد از
تحقیــق در آثــار باســتانی متوجــه شــدم کــه نــام قدیمــی شــهر دامغــان

بــوده اســت  .در واقــع اردیبهشــت ســال  , 94دومیــن ســال جشــنواره
بچــه هــای تلویز یــون و تئاتــر بــود کــه نســبت بــه ســال قبــل بــا گســتردگی
و کیفیــت بهتــری برگــزار شــد  .شــاید توقــع ز یــادی باشــد امــا امیــدوارم

کــه بتوانیــم در ســال هــای بعــد کارهــای بهتــر و باکیفیــت تــری را شــاهد
ً
باشــیم  .گســتردگی کارهــا در بخــش تجســمی مخصوصــا طراحــی و
نقاشــی زیــاد بــود .البتــه خیلــی بهتــر میبود ا گــر در اختتامیــه عناوین هم

ذکــر شــوند ,ز یــرا وقتــی کارهــا بــرای داورهــا فرســتاده مــی شــود  ,انتظــار

اســت کــه آثــار تنهــا بــا توجــه بــه بخــش مــورد نظرشــان ارســال شــده
باشــند  ,درحالــی کــه متاســفانه از تصویرســازی دیجیتــال تــا تذهیــب و
تصویرســازی کــودک همــه چیــز درهــم ممتــزج شــده بــود کــه کار را بــرای
داورهــا ســخت مــی کــرد  ,چــون مجبــور بودیــم فقــط کارهــای نقاشــی و

طراحــی شــده را داوری کنیــم ؛ هرچنــد بســیاری از آثــار کیفیــت بهتــری
داشــتند امــا ناگز یــر بودیــم حذفشــان کنیــم  .بنابرایــن خواهــش میکنــم

شــرکت کننــدگان آثارشــان را بــا توجــه بــه عناو یــن تعییــن شــده ارســال

کننــد.

صحبتی با دانشجویان ورودی جدید دارید ؟

در طــی ایــن چنــد ســال متوجــه ایــن امــر شــدم کــه هرســال ورودی هــای
جدیــد  ,نســبت بــه ورودی هــای قبلیشــان پرتــالش تــر ظاهــر شــده انــد ,

بــه آن هــا خــوش آمــد مــی گو یــم و امیــدوارم کوچــک بــودن شــهر دامغان و
نوپــا بــودن دانشــکده ی هنــر باعــث ســرکوب شــدن اهدافشــان تــا پایــان

تحصیــل نشــود  .مــا در بخــش آمــوزش تمــام تالشــمان را دار یــم تــا بــا

دانشــجویان مســتعد داشــته باشــیم و بتوانیــم یــک کارشــناس هنــری

پــرورش دهیــم  .بــه لطــف پــروردگار اولیــن ورودی هایمــان فــارق التحصــل
شــده انــد و خیلــی از آن هــا در مقاطــع تحصیلــی تکمیلــی در دانشــگاه

هــای بــزرگ کشــور مشــغول بــه تحصیــل هســتند .

حرف و سخن آخر :

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

،،

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

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

،،

دکترای هنرهای تجسمی از دانشگاه paul valy
 -Montpellierفرانسه
نظرتون در رابطه با جشنواره ی هکاتوم چیه ؟

امکانــات موجــود  ,بهتریــن نتیجــه را از آمــوزش ،پژوهــش و اســتعدادیابی
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مصاحبه با استاد رزازی فر

مدیر گروه رشتهی تلویزیون و هنرهای دیجیتال دامغان

تحلیــل ســناریو در انجمــن ســینمای جــوان  ,دبیــر بخــش مســتند
و کوتــاه اولیــن جشــنواره بیــن المللــی فجــر در ســال . 94

ســالم اســتاد  ,بــا توجــه بــه اینکــه شــما داور بخــش فیلــم
جشــنواره ی هکاتــوم بودیــد  ,فیلــم هــارا چگونــه دیدیــد ؟
امســال تعــداد بســیار کمــی فیلــم بــرای جشــنواره ارســال شــد کــه در

حــدود چهــار یــا پنــج فیلــم بیشــتر نبــود ؛ بــه همیــن دلیــل تصمیــم مــا
بــر ایــن اســت کــه امســال یــک ســری آمــوزش هــای فیلــم ســازی بــرای

دانشــجویان کل دانشــگاه داشــته باشــیم  ,ایــن حرکــت بــه صــورت
کارگاه هــای کوتــاه مــدت یــک روزه یــا چنــد روزه در حــوزه ی ســناریو

و فیلــم ســازی خواهــد بــود  .لــذا ســال بعــد شــاهد کارهــای بیشــتری
از بچــه هــا در جشــنواره خواهیــم بــود  .برخــالف تعــداد کــم فیلــم هــای
شــرکت کننــده  ,کیفیــت فیلــم هــا خــوب بــود  .مــا از بچــه هــا مــی

خواهیــم فیمســازی را یــاد بگیرنــد  ,ا گــر قــاب مــی بندنــد درســت باشــد
و اگــر دو نمــا را بــه هــم وصــل مــی کننــد  ,درســت وصــل کننــد  .مــا
نمــی توانیــم اســتعداد هنــری در کســی بــه وجــود بیاور یــم ولــی مــی توانیــم

اســتعداد را راهنمایــی و راهبــری کنیــم  .دانشــجوی هنرمنــد بایــد بدانــد
کــه چطــور در مخاطــب تأثیــر بگــذارد ؛ بایــد دانــش را بــاال ببــرد و نــوآوری

واقعــی ایجــاد کنــد نــه تکــرار.

برای ترم های آتی چه برنامه ای دارید ؟

مــا در نظــر دار یــم بــا برگــزاری ورکشــاپ هــای آموزشــی چنــد روزه خــأ
ســرفصل هــای مصــوب دانشــگاه را پرکنیــم ؛ و بدیــن وســیله بتوانیــم
دانشــجویانی را تربیــت کنیــم کــه عــالوه بــر توانایــی هــای تکنولوژیــک

 ,از اســتعداد هــای هنــری باالیــی هــم برخــوردار باشــد و در عمــل از

تجربیــات افــراد حرفــه ای بهــره منــد شــوند .

حرف و سخن آخر :

،،

ضمــن خــوش آمــد گویــی از دانشــجویان ورودی جدیــد توقــع دارم بــا

هــدف ارتقــاء ســطح دانــش و خالقیــت و عمــل  ,وارد دانشــگاه شــوند .

مــا در نظــر داریــم بــا برگــزاری
ورکشــاپهای آموزشــی چنــدروزه
خــأ ســرفصلهای مصــوب
دانشگاه را پرکنیم ؛ و بدین وسیله
بتوانیــم دانشــجویانی را تربیــت
کنیــم کــه عــاوه بــر توانایــی هــای
تکنولوژیــک  ,از اســتعداد هــای
هنــری باالیــی هــم برخــوردار
باشــد و در عمــل از تجربیــات
افــراد حرفــه ای بهرهمنــد شــوند .

،،

دارای دکترای فیلم و رسانه از دانشگاه  brad fordانگلستان
ســوابق هنــری  :کارگــردان فیلــم هــای ســینمایی مانــا ,
فیلــم هــای تلویزیونــی متولــد ایــدز  ,تنهایــی یــک شــبیه خــوان
 ,ســاز و ســن  ,اربعیــن  ,تنهایــی رود  ,وارونگــی و چندیــن
مجموعــه ی مســتند تلویزیونــی.
ســوابق مدیریتــی  :سرپرســت گــروه کامپیوتــری کــردن پروســه ی
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مدیرتولید دانشجویی و مدیر فصلنامه ی علمی پژوهشی دانشکده ی هنر
ســالم اســتاد لطفــا خودتــون رو بــرای بچــه هــای ورودی جدیــد
معرفــی کنیــد :

خدمــت ورودی هــای جدیــد خیلــی ســالم عــرض میکنــم  ,انشــاهلل کــه

ورودشــون خــوش یمــن باشــد و در ایــن وادی همــه شــان موفقــش شــوند

 .بنــده امامــی هســتم مدیــر تولیــدات دانشــجویی دانشــکده از جملــه
پالتــو و کارهــای اجرایــی.

از دانشجویان جدید الورود چه انتظاری دارید ؟

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

کــه ســعی کننــد در همــه ی کالس هــا حضــور داشــته باشــند .

جشنواره ی هکاتم امسال رو چگونه دیدید ؟

اول از همــه مــن آرزو دارم کــه دانشــجویان همیشــه در جشــنواره حضــور

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

خوشــم آمــد ؛ ولــی کارهــای عکاســی ز یــاد دلچســب نبودنــد امــا در کل
بایــد بگویــم خیلــی راضــی هســتم چــون میدانــم کــه ایــن جشــنواره بــا

کــم تریــن امکانــات راه انــدازی شــده و بچــه هــای انجمــن کار ســختی

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 :

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

هســتند ؛ نــه خــود دانشــجوها هســتند کــه اعتبــار یــک دانشــگاه را
بــاال مــی برنــد  .مــکان  ,امکانــات و اســتاد مهــم اســت امــا دانشــجو از
همگــی ایــن مــوارد مهــم تــر اســت و ایــن را در نظــر داشــته باشــند کــه هنــر
یــک رشــته ای اســت کــه شــما یــا بایــد شــاخص باشــید یــا از جامعــه ی

هنــری تــرد خواهیــد شــد  .جامعــه ی مــا بــه هنــر متوســط یــا ضعیــف
کمتــر بهــا میدهــد و بداننــد کــه خیلــی زود دیــر مــی شــود و تــا چشــم بــه
هــم بزننــد ایــن چهــار ســال تمــام شــده اســت  ,انشــااهلل کــه دیــر نشــود .

20
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اطالعیـــه در خصـــوص میهمانـــي دانشـــجویان
ٓ
دانشـــگاه هـــا و مراكـــز امـــوزش عالـــي دولتـــي و
غیردولتـــي
سـ ـــازمان امــور دانشــجویان وزارت علــوم ،تحقیقــات
و فن ــاوري در راس ـ ــتاي تس ــهیل در ام ــر میهمان ــي و
ٓ
انتقــال دانشــجویان و اجــراي هــر چــه بهتــر ائیــن نامــه
ذیربــط بــازه زمانــي ثبــت نــام متقاضیــان میهمانــي و
انتق ــال را ب ــراي س ــال تحصیل ــي  ۹۵ - ۹۶از تاری ــخ
 ۱/۲/۹۵لغای ــت  ۳۱/۲/۹۵اع ــالم م ــي نمای ــد- .
ب ــر ای ــن اس ــاس دانش ــگاهها و موسس ــات موظ ــف
میباشــند بــازه زمانــي ثبــت درخواســتهاي میهمانــي
و انتق ــال را ب ــه ط ــرق مقتض ــي) س ــایت دانش ــگاه،
ٓ
تابلوهــاي اطالعــات اموزشــي در کلیــه دانشــکده هــا
و پردی ــس ه ــاي ه ــر دانش ــگاه ی ــا موسس ــه و  (...ب ــه
اط ــالع کلی ــه دانش ــجویان برس ــانند .دانش ــگاههاي
ٓ
مب ــدأ موظفن ــد ب ــر اس ــاس مف ــاد ایی ــن نام ــه مربوط ــه
درخواس ــت دانش ــجو را بررس ــي نم ــوده و در ص ــورت
داشــتن شــرایط از ابتــداي خــرداد لغایــت  ۱۵تیــر مــاه
نظ ــر خ ــود را در س ــامانه اع ــالم و در ص ــورت موافق ــت
ریزنم ــرات دانش ــجو را ب ــه دانش ــگاه مقص ــد ارس ــال
نمای ــد .دانش ــگاههاي مقص ــد موظفن ــد حداکث ــر ت ــا
پای ــان م ــرداد م ــاه نس ــبت ب ــه بررس ــي تقاضاه ــا اق ــدام
و موافقــت یــا مخالفــت خــود را بــا نظــر دانشــگاههاي
.مب ــدا طر ی ــق س ــامانه ی ــاد ش ــده اع ــالم نمای ــد
وظای ــف متقاض ــي  :دانش ــجو بایس ــتي ب ــا اط ــالع
ٓ
کام ــل از ش ــرایط ائی ــن نام ــه میهمان ــي و انتق ــال ن ــوع
درخواس ــت خ ــود را ( دو نیمس ــال میهمان ــي ،تمدی ــد
میهمان ــي ،میهم ــان دائ ــم و انتق ــال ) در س ــامانه
ٓ
خدم ــات اموزش ــي در موع ــد اع ــالم ش ــده ( اول
اردیبهش ــت لغای ــت س ــي و ی ــك اردیبهش ــت ) ثب ــت
و ب ــا اط ــالع کام ــل از ش ــرایط و ضواب ــط دانش ــگاه
مقص ــد ،همچنی ــن رش ــته و مقط ــع تحصیل ــي،
وضعی ــت دوره م ــورد تقاض ــا در دانش ــگاه مقص ــد،
نس ــبت ب ــه انتخ ــاب دانش ــگاه ی ــا موسس ــه مقص ــد
اق ــدام و مس ــتندات خ ــود را ب ــراي تقاض ــاي ارائ ــه
ش ــده اس ــکن و ضمیم ــه تقاض ــا نمای ــد .دانش ــجوي
متقاض ــي میهمان ــي و انتق ــال مس ــئول صح ــت
اطالع ــات ارائ ــه ش ــده در خص ــوص ش ــرایط خ ــاص

خ ــود خواه ــد ب ــود و در ص ــورت ع ــدم اح ــراز ه ــر ی ــك
از اطالع ــات ارائ ــه ش ــده در ه ــر مرحل ــه از فراینـــد
رس ــیدگي بررس ــي درخواس ــت متقاض ــي منتفـــي
تلق ــي مـــي گ ــردد .در ص ــورت ع ــدم موافقـــت
دانشــگاههاي مبــدا یــا مقصــد ،متقاضــي همچنــان
دانش ــجوي دانش ــگاه مب ــدا ش ــناخته ش ــده و
موظ ــف اس ــت در موع ــد مق ــرر نس ــبت ب ــه انجـــام
ٓ
ام ــور اموزش ــي خ ــود در دانش ــگاه اق ــدام نمای ــد .بـــا
توج ــه ب ــه اینک ــه مرج ــع رس ــمي تصمی ــم گی ــري در
خص ــوص درخواس ــت ه ــاي میهمان ــي و انتقـــال،
کمیت ــه ه ــاي نق ــل و انتق ــال دانش ــگاهي و در م ــوارد
خ ــاص کمیس ــیونهاي م ــوارد خ ــاص دانش ــگاهها
م ــي باش ــند ،ل ــذا دانش ــجویان متقاض ــي از هرگون ــه
مراجع ــه ب ــه س ــازمان ام ــور دانش ــجویان و ســـایر
واحده ــاي س ــتادي وزارت عل ــوم اکی ــدا خ ــودداري
.نماین ــد
دانشــجویان متقاضــي انتقــال تــوام بــا تغییــر رشــته *
خ ــارج از س ــامانه و از طری ــق ش ــوراي بررس ــي م ــوارد
.خ ــاص مب ــدا و مقص ــد اق ــدام نماین ــد
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وام دانشــــ
نکات الزم

-1دانشگاه هیچ پولی نمی بیند و همه اعتبار است .
-2دانشگاه به حساب شخصی هیچ کس دسترسی ندارد .
-3حساب از صندوق رفاه دانشجویی ریز می شود .
-4هر وام فقط در همان ترم ارائه می شود .
-5تعداد ترم های مجاز برای مقطع کارشناسی  ۸نیمسال است .
-6ضامن یا باید کارمند رسمی باشد یا پیمانی و یا بازنشسته دارای گواهی کسر از حقوق
-7بعد از  ۸ترم برای اخذ مجدد وام بایست رضایت معاون را جلب کنید .
-8در صورت فارغ التحصیل شدن  ۱۰درصد بدهی اخذ می گردد و مابقی طی  ۶۰ماه و
بعد از  ۹ماه تنفس تقسیط می شود .
-9در صورت قبولی بالفاصله در کنکور ارشد هیچ قسطی دریافت نمی شود .
-10در صورت عدم پرداخت پول خوابگاه به صورت روز شمار  ۱۲درصد سود برای بدهی
محاسبه می شود .
-11در وام مسکن  ,اجاره نامه برای هر چند نفر که اسمشان در قول نامه ذکر شده باشد
اعمال می شود .
-12وام های روزانه سود ندارند ولی وام های شبانه  ۴درصد سود دارند .

ــــــــــجوییی

بخ
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خوابــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــگاه
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عضویت در كتابخانه
عضو ی ــت در پورت ــال پ ــارس آذرخ ــش ب ــه دو بخ ــش
تقس ــیم م ــی ش ــود :
 -۱ثبت نام در پورتال
 -۲عضویت در کتابخانه

ثبت نام در پورتال :

کار ب ــر ب ــرای اس ــتفاده از امکان ــات س ــایت ( مانن ــد :
نظ ــر س ــنجی  ،پرس ــش از کتاب ــدار ،ارس ــال م ــدارک
ب ــه کتابخان ــه و ) ...م ــی بایس ــت در پورت ــال ثب ــت
ن ــام کن ــد ،الزم ب ــه ذک ــر اس ــت ک ــه ب ــرای اس ــتفاده از
تمام ــی امکان ــات
کتابخان ــه ای پورت ــال الزام ــا کار ب ــر میبایس ــت در
پورت ــال ثب ــت ن ــام ک ــرده و س ــپس عض ــو کتابخان ــه
ش ــود .

روند ثبت نام در پورتال :

ابت ــدا ب ــر روی دکم ــه ثب ــت ن ــام در ب ــاالی صفح ــه
اصل ــی کلی ــک کنی ــد.
اطالعــات خواســته شــده را پــر کنیــد  ،دقــت داشــته
باش ــید ک ــه ن ــام کار ب ــری الزام ــا میبایس ــت التی ــن
باش ــد.
در ای ــن قس ــمت کار ب ــر میبایس ــت ن ــام کار ب ــری
و کلم ــه عب ــوری ک ــه در مرحل ــه قب ــل وارد نم ــوده را
دو ب ــاره وارد ک ــرده ،ت ــا ای ــن ن ــام کار ب ــری فع ــال ش ــود.

( لطف ــا ب ــه پیغامهای ــی ک ــه در هن ــگام ثب ــت ن ــام ب ــه
ش ــما داده م ــی ش ــودتوجه فرمایی ــد ).

راهنمای عضویت

صفح ــه اصل ــی  /در ب ــاره کتابخان ــه  /خدمـــات
کتابخانــه  /راهنمــای عضو یــت کتابخانــه دیجیتــال
 /ورود ثب ــت ن ــام
پ ــس از اتم ــام ای ــن قس ــمت رون ــد ثب ــت ن ــام کارب ــر در
پورت ــال تکمی ــل ش ــده اس ــت.

عضویت در کتابخانه :

کار ب ــر پ ــس از ثب ــت ن ــام در پورت ــال ب ــرای اس ــتفاده
از امکان ــات کتابخان ــه ای پورت ــال میبایس ــت در
کتابخان ــه عض ــو ش ــود .ب ــرای عضو ی ــت کاربـــر در
کتابخان ــه دو حال ــت وج ــود دارد.
 - ۱کار ب ــر قب ــال عض ــو کتابخان ــه ب ــوده :کار ب ــر فق ــط
الزم اس ــت ک ــه ب ــرای تنه ــا یکب ــار ش ــماره عضوی ــت
و کلم ــه عب ــور موج ــود در سیس ــتم کتابخان ــه خ ــود را
وارد کن ــد.
 -۲کار ب ــر عض ــو کتابخان ــه نب ــوده  :کار ب ــر میبایس ــت
درخواس ــت عضو ی ــت در کتابخان ــه را ب ــرای مس ــئول
کتابخان ــه ارس ــال ک ــرده ،پ ــس از تایی ــد مســـئول
کتابخانــه کار بــر مــی توانــد از امکانــات کتابخانــه ای
پورت ــال اس ــتفاده کن ــد.

بخ
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درخواست كار دانشجوییی
نکات مهم
واحده ــای متقاض ــی کار دانش ــجویی در
•
معاونــت پژوهشــی  ,کتابخوانــه و حــل تمر یــن اســت
و در معاون ــت فرهنگ ــی در کان ــون ه ــا  ,انجم ــن ه ــا
 ,تش ــکل ه ــا  ,امورخواب ــگاه ه ــا و بخ ــش میر ی ــت
فرهنگ ــی اس ــت .
ً
ی ــک دانش ــجو نهایت ــا م ــی توان ــد در دو
•
ً
واح ــد متقاض ــی کار بگی ــرد و نهایت ــا م ــی توان ــد ۳۴۰
س ــاعت در ط ــول ت ــرم پ ــر کن ــد .
مبلــغ هــر ســاعت فعالیــت در یــک واحــد
•
متقاض ــی  ۷۰۰توم ــان اس ــت .
ثب ــت کار ب ــه منزل ــه ی ح ــق الزحم ــه کار و
•
گواه ــی فعالی ــت ب ــه منزل ــه ی رزوم ــه ی کاری اس ــت
ک ــه پ ــس از پای ــان تحصی ــالت دانش ــجو از کارش ــناس
مربوط ــه دریاف ــت م ــی کن ــد .

 28تخنه

بورسیه تحصیلی مدیر عالمی و بانو
ب ــا اس ــتعانت از خداون ــد متع ــال و ب ــا م ــدد خی ــر
ارجمن ــد جن ــاب آق ــاي دکت ــر عالم ــي ،بورس ــیه
تحصیل ــي مدی ــر عالم ــي و بان ــو ب ــراي حمای ــت از
دانش ــجو یان
مس ــتعد و کوش ــاي دانش ــگاه از س ــال 138۴برق ــرار
گردی ــده اس ــت .ای ــن بورس ــیه ع ــالوه ب ــر حمای ــت
مــادي از دانشــجویان ،هــدف متعالــي دیگــري را کــه
همــان ارتقــاي کیفــي وضعیــت دانشــگاه مــي باشــد
دنب ــال م ــي کن ــد .ب ــر اس ــاس اساس ــنامه ب ــراي اخ ــذ
ایــن بورســیه تحصیلــي شــرایط ز یــر بــراي دانشــجویان
متقاض ــي الزام ــي اس ــت :
 -۱گذراندن یک ترم تحصیلي در دانشگاه
 -۲قرار نداشتن در نیمسال آخر تحصیل
 -۳داشتن معدل کل باالتر از17
 -۴ارائــه یــک مقالــه کــه در قالــب تکمیــل یــک فــرم
الکترونیکــي صــورت خواهــد پذیرفــت.
همچنی ــن ،ب ــه اس ــتناد الحاق ــی آیی ــن نام ــه اعط ــای
ب ــورس تحصیل ــی مدی ــر عالم ــی و بان ــو مقررگردی ــد
ع ــالوه ب ــر ش ــیوه قبل ــی ب ــه دانش ــجویانی ک ــه حداق ــل
یک ــی از ش ــرایط ذی ــل را در ه ــر س ــال تحصیل ــی اح ــراز
نماین ــد نی ــز ب ــورس تحصیل ــی اعط ــا گ ــردد :
 -۱دانش ــجوی برگز ی ــده در هفت ــه پژوه ــش دانش ــگاه.
( ب ــا تایی ــد معاون ــت پژوههش ــی )
 -۲نف ــرات اول المپی ــاد ه ــای ورزش ــی و علم ــی
منطق ــه ای و نف ــرات اول ت ــا س ــوم المپی ــاد ه ــای
ورزشــی و علمــی کشــوری ( .بــا تاییــد معاونــت هــای
آموزش ــی و دانش ــجویی )
 -۳دانش ــجویی ک ــه براس ــاس آیی ــن نام ــه انتخ ــاب
دانش ــجوی نمون ــه ب ــه عن ــوان دانش ــجوی نمون ــه
دانش ــگاه امتی ــازات الزم را کس ــب نم ــوده و ب ــه
س ــازمان ام ــور دانش ــجویان معرف ــی م ــی ش ــود ( .ب ــا
تایی ــد معاون ــت دانش ــجویی )
 -۴برگز ی ــدگان رتب ــه اول ت ــا س ــوم جش ــنواره ه ــای
هن ــری و علم ــی کش ــوری ( .ب ــا تایی ــد معاون ــت ه ــای
فرهنگ ــی و آموزش ــی )
 -۵دانش ــجویی ک ــه موف ــق ب ــه ثب ــت ش ــرکت دان ــش
بنی ــان ش ــده و تاییدی ــه مالکی ــت فک ــری ی ــک ای ــده
مطروح ــه ب ــرای تاس ــیس ش ــرکت را داش ــته باش ــد( .
ب ــا تایی ــد معاون ــت پژوهش ــی )
الزم بذک ــر اس ــت ،پ ــس ار بررس ــي درخواس ــت ه ــاي
رســیده ،از هــر دانشــکده یــک دانشــجو واجدالشــرایط

جهــت دریافــت کمــک هزینــه تحصیلــي معرفــي مــي
گ ــردد .مبل ــغ کم ــک هزین ــه ب ــا توج ــه ب ــه وضعی ــت
تحصیل ــي ،فعالی ــت ه ــاي فرهنگ ــي و مقال ــه ارائ ــه
ش ــده ت ــا س ــقف 10میلی ــون ر ی ــال قاب ــل پرداخـــت
خواه ــد ب ــود ک ــه ب ــا توج ــه ب ــه مع ــدل دانش ــجویان
در پای ــان ه ــر س ــال ب ــه ص ــورت اقس ــاط ب ــه دانش ــجو
پرداخ ــت م ــي ش ــود.
بــه منظــور رفــاه حــال دانشــجویان متقاضــي اســتفاده
از ای ــن بورس ــیه ،ارائ ــه تقاض ــا و تدو ی ــن مقالـــه
پیوســت بــه صــورت الکترونیکــي و از طریــق ســامانه
خدم ــات دانش ــجویی فراه ــم گردی ــده اس ــت.
جه ــت ثب ــت درخواس ــت و ارس ــال مقالـــه از
تار ی ــخ  1لغای ــت  30مه ــر م ــاه ب ــه س ــامانه خدم ــات
الکترونیک ــي معاون ــت دانشجوی ـ ـ ـ ـ ـ ــي ب ــه آدرس
 http://stu.du.ac.irمراجع ــه و بع ــد از ورود
ب ــه سیس ــتم  ،ازمن ــوي س ــمت راس ــت گزینـــه
“درخواســت بورســیه تحصیلــي مدیــر عالمــي و بانــو
” را انتخ ــاب و نس ــبت ب ــه تکمی ــل ف ــرم مربوطـــه و
ارس ــال مقال ــه اق ــدام نمایی ــد .

بخش دوم
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مقاالت و آثار
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پوشــیدگي هنــر؛ مــروري بــر فلســفه و اخالقیــات
امانوئــل لوینــاس و آراي او در بــاب هنــر
چکیده

مقداد جاوید صباغیان
استادیار دانشکده هنر ،دانشگاه دامغان

اگــر خواســته باشــیم بــا رویکــرد بــه بحــث قدیمــی شــکل و محتــوا  ،تفکــر امانوئــل لوینــاس را در بــاب ماهیــت هنــر صــورت بنــدی
کنیــم ،بایــد بگوییــم کــه او بــه ســمت هنــری بــه غایــت شــکلگرا (فرمالیســتی) جهتگیــری میکنــد و بــر مادیــت تصویــر پــای مــی
فشــارد .در ایــن مقالــه تــالش بــر ایــن اســت تــا بــا آراي فلســفي لوینــاس و نظر یــه هنــر پــر پیــچ و خــم و گاهــی نامنســجم او همــراه شــویم
و بــه شناســایی آن ،کــه در واقــع یکــی از مهمتر یــن و ابتداییتر یــن توجیهــات هنــر مــدرن را فراهــم مــیآورد ،نایــل آییــم .از نظــر لوینــاس
تصو یــر دارای خصوصیــت پدیــداری اســت .از طرفــی ماهیــت پدیــداری تصویــر ســبب تنــزل آن در مقایســه بــا امــر اخالقــی میشــود
و از طــرف دیگــر هنــر بــه ســرزمین گریــز از معنــی و مادیــت متجســم متعلــق اســت .در نظــر امانوئــل لوینــاس یــک مســئله همیشــه بــه
روشــنی مشــخص اســت و آن تقــدم امــر اخالقــی بــر امــر زیباشناســانه اســت .در ایــن نوشــته ســعی شــده اســت وجوهــي از تامــالت
اخالقــي لوینــاس مکشــوف گــردد و از ایــن میــان بــه طــور خــاص بــه ماهیــت هنــر نــزد لوینــاس بپرداز یــم تــا جایــی کــه درک همهجانبــه
ای از نظر یــه هنــر لوینــاس در رابطــه بــا فلســفه عمومــی وی حاصــل آیــد.
کلمات کلیدی  :پدیدارشناسی ،نظریه هنر ،اخالقیات ،زیباشناسی ،دیگری ،امر بیکرانه

مقدمه

امانوئــل لوینــاس بــه ســال  1906در کانــاس  ))Kaunasلیتوانــی زاده شــد.
آمــوزش ابتدایــی او ،وی را بــا کتــاب مقــدس و داستاننویســان روس
آشــنا کــرد .در  1924بــه استراســبورگ ســفر کــرد و تــا  1929در آنجــا بــه
مطالعــه فلســفه مشــغول بــود .ســال تحصیلــی  1928-29را در فرایبــورگ
بــه ســر بــرد ،جایــی کــه در آخریــن جلســات درس ادمونــد هوســرل و
ســخنرانیهای مارتیــن هایدگــر شــرکت کــرد .بــه ســال  1930در پار یــس
اقامــت گزیــد .در ســال  1967بــه اســتادی فلســفه دانشــگاه نانــت رســید.
در  1973بــه ســوربن رفــت و بــه ســال  1976اســتاد افتخــاری ســوربن
شــد .لوینــاس در  25دســامبر  ،1995چنــد روز قبــل از نودمیــن زادروزش
درگذشــت (.)1996,Peperzak A
امانوئــل لوینــاس در دورۀ اول کاریاش بیشــترین تــالش خو یــش را وقــف
شناســاندن پدیدارشناســی هوســرل و هایدگــر بــه فرانســویان کــرد .او در
اولیــن نظریهپــردازی هــای خــود بــه نقــد هستیشناســی هایدگــر پرداخــت
و مفهــوم تمامیــت را بــرای کلیانــگاری و وحدتبخشــی فلســفه غــرب
بــه کار بــرد .لوینــاس از ایــن طر یــق بــه معنــای ا گــو (خــود) و ســادهانگاری
نهفتــه در ســوژه (ذهنیــت) کلیتیافتــه اشــاره کــرد و آن را مــورد بررســی
جامــع و موشــکافانهای قــرار داد .در ادامــه ،بــا طــرح اندیشــه دیگــری بــه
مصــاف کلیــت فلســفه اروپایــی رفــت و نظریهپــردازی هــای پردامنــه و
منســجمش را در ایــن بــاب آغــاز کــرد .ایــن نظریهپــردازی هــا در آن واحــد از
حــوزۀ نفــوذ پدیدارشناســی و هستیشناســی نیــز فاصلــه مــی گرفتنــد و بــه
قلمــرو فلســفه اخــالق و حتــي کالم وارد ميشــدند ،چــرا کــه از دیــد لویناس
مفاهیمــی چــون دیگــری ،ســوژ گی (ذهنمنــدی) ،اســتعال ،و مفاهیمــی
چنــد مثــل اخــالق ،عاطفــه و غیــره نــه تنهــا در برابــر پدیدارشناســی ،کــه
در برابــر هرگونــه دســتهبندی و تــالش در جهــت دســت یابــی بــه ماهیــت
مضمونــی شــان مقاومــت میکننــد  ،و درك صحیــح از ایــن مفاهیــم تنهــا از
رهگــذر متــون دینــي و مقتضیــات اخالقــي بــه دســت ميآیــد.
از ایــن حیــث تفکــرات لوینــاس در فضای بین اخالقیات ،پدیدارشناســی
و فلســفه بعــد از پدیدارشناســي قــرار مــی گیــرد .نظر یــات فلســفی او
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 خو یــش بــه مکالمــه بــا آرای ایشــان
دســت زد و از ایــن رهگــذر بــه اندیشــهای فراپدیدارشناســانه دســت یافــت
کــه در آینــده بــه نقطــه شــروعی برای شــماری از تفکــرات پساســاختارگرایانه
تبدیــل شــد.
لوینــاس در اواخــر دهــهی  1940و در گرماگــرم فعالیــت فکــریاش
مجموعــه مقاال تــی در بــاب نقــد ادبــی و نظر یــهی هنــر نوشــت کــه عبارتنــد
از« :واقعیــت و ســایهي آن» از کتــاب «مقالههــای گردآوریشــدهی
فلســفی» (« ،)1948دیگــری نــزد پروســت» ( )1948و «اســتعالی کلمــات»
( .)1949نیــز کتــاب «از وجــود بــه موجــود» کــه دربردارنــده بخــش مهمــی از
نظریهپردازیهــای اوســت ،در بطــن خــود حــاوی مباحــث مفصلــی در
مــورد هنرهــا اســت (.)29 .2005 , Sharpe
نظر یــهی هنــر لوینــاس ،بــه ســختی بــه مفاهیــم دیگــری ماننــد هســتن
( ،)beingامــر اخالقــی ( ،)the ethicalامــر بیکرانــه ( )the infiniteو نظایــر
آنهــا وابســته اســت و بــرای شــناخت اعتبــار و منزلــت هنــر در دیــدگاه وی
ناچار یــم ســویههای گونا گــون اخالقیــات لوینــاس را مــرور کنیــم و ســپس
بــه بررســی تطبیقــی جنبههــای مختلــف اندیشــهاش بپردازیــم .دشــواری
تفکــر لوینــاس در بــاب هنــر آنجــا بــروز میکنــد کــه در پــی تشــخیص
جایــگاه دقیــق امــر دیــداری  ))the visualنســبت بــه امــر اخالقــی برآییــم.
ً
رابطــه ســیال و دقیقــا تعر یــف نشــده ایــن دو مفهــوم بــا یکدیگــر ،ریشــه در
اختــالف بیــن دو حــوزه اندیشــه فلســفی-حکمي امانوئــل لوینــاس و در
حقیقــت تردیــد او در بــاره مقــام واقعــی هنــر دارد.

تفکر لویناس در ارتباط با پیشینیان

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

و رابطــه اش بــا دیگــری در نظــر نمیآیــد .در واقــع هــر فــردی فقــط بــه مثابــه
یــک خــود ،بــدون ارتبــاط بــا افــراد دیگــر مــورد مطالعــه قــرار میگیــرد (ر.ک.
هوســرل .)1381 ،لوینــاس کــه لغــت دیگــری ( )the otherرا از افالطــون وام
گرفتــه اســت ،تقابــل همــان ( )the sameو دیگــری را بــه مثابــه نشــانی از
تالشــش در غلبــه بــر تمامیــت فراگیــر برمــی گزینــد (.)1994,Hand

اندیشه دیگری

امــا ماهیــت ارتبــاط بــا دیگــری چیســت و وارد کــردن آن در مقــوالت بحــث
میانجامــد؟ از
فلســفی ،و مهمتــر از آن در علــم اخــالق ،بــه کجــا
نظــر لوینــاس هنــگام رابطــه بــا فــردی دیگــر ،دچــار نوعــی احســاس تعهــد و
وابســتگی گریزناپذیر یــم کــه بــه تمامــی فعالیــت هــای بشــری شــکل مــی
دهــد .در مواجهــه بــا دیگــری اعتمــاد بــه نفــس خو یــش را از دســت مــی
دهیــم و در وضعیتــی نــه چنــدان مناســب معلــق میمانیــم و نســبت بــه
صحیــح بــودن عمــل خــود در قبــال وی اطمینــان ندار یــم .مــا نســبت بــه
دیگــران تعهــدات پایانناپذیــری دار یــم و ایــن در حالــی اســت کــه نمــی
توانیــم از ایشــان نیــز انتظــار متقابلــی داشــته باشــیم .ایــن موقعیتــی اخالقــی
اســت و همیــن مســئولیت در برابــر دیگــری اســت کــه جوهــره سیاســت،
قضــاوت ،ارزشگــذاری و رفتــار فــردی را تشــکیل مــی دهــد .امــا لوینــاس
هــر گونــه تالشــی در جهــت کاســتن از بــار ایــن الزامــات اساســی را رد
میکنــد و بــه نقــد اخالقیاتــی مــی پــردازد کــه فــرد را بــرای هــر آنچــه در حــوزه
اختیــارات اوســت ،قابــل ســرزنش مــی دانــد .از لحــاظ او فــرد حتــی در
قبــال آنچــه پیــش از تولــدش انجــام شــده نیــز مســئول اســت.
لوینــاس ایــن رونــد رفــت و برگشــتی تعهــدات را عدالــت ))justice
مینامــد؛ رونــدی کــه در چارچــوب توجیهــات منطــق صــوری نمیگنجــد
( .)1988,Liewelynامــا چــرا دیگــری لوینــاس در ســپهر اندیشــه منطقــی
ً
جایــی نــدارد و اصــوال مفهومــی اســت کــه نســبت بــه شــناخت دارای تقدم
ً
اســت؟ جــواب کامــال مشــخص اســت :زندگــی اجتماعــی .ا گــر در جهــان
غیــر از مــن فقــط یــک فــرد دیگــر حیــات میداشــت میتوانســتم خــودم را
وقــف او کنــم ،امــا زندگــی در جامعــه مــرا ناچــار میکنــد حــدود تعهداتــم
نســبت بــه دیگــران را مشــخص نمایــم و ایــن کار انجــام نمیپذیــرد مگــر بــا
نادیدهگرفتنشــان .رابطــه مــن بــا دیگــری در ذات خــود رابطــهای مقــدس
اســت ،کــه در ضمــن زندگــی هــرروزه تحلیــل مــی رود .اینجاســت کــه
منطــق ظهــور میکنــد و در نتیجــه مســاوات ،کــه منطقیتر یــن شــکل
روابــط اجتماعــی بــه شــمار مــی رود ،در حقیقــت «بنیــادی تر یــن ظهــور
خشــونت» اســت .تعهــد در قبــال دیگــران ،در افراطیتر یــن حالــت خــود،
وضعیتــی روانپریشــانه اســت .عشــق شــدید بــه دیگــری چیــزی جــز دوری
از ســالمت روانــی و اجتماعــی نیســت ،پــس بــه ایــن معنــی ،ســالم بــودن
بــه خــودی خــود متضمــن نفــی حضــور دیگــری اســت (,Bernasconi
 .)1998رابطــه بــا دیگــری رابطــهای ماوراءالطبیعــی اســت کــه جایــگاه
آن فراســوی هســتن ،طبیعــت و همچنیــن حــوزه خــودآ گاه و ناخــودآ گاه
اســت ،رابطــهای اســت کــه ضمــن آن هو یــت خو یــش را از دســت مــی
دهیــم .در طــول ایــن ارتبــاط ،یــک طرفــه بــودن مــراوده یکــی بــرای دیگــری
( )one for the otherبــر ابعــاد برابــری مدنــی ،حقــوق انســانی ،و سیاســت
اجتماعــی پیشــی میگیــرد (.)1996,Peperzak B
«دیگــری چنــان تنهاســت کــه گویــی تنهــا فــرد حائــز اهمیــت در آن لحظــه
اســت» .دو تنهــا در پیونــد بــا هــم ،امــا نــه دو عاشــق ،چــرا کــه شــما عاشــق
اوییــد و او نیســت« ،عشــقی عــاری از شــهوت جنســی» ،و دردنــاک،
ازیــن کــه دیگــری حتــی نمــی دانــد مســئول مــن اســت ،پــس بیگانــه اســت
(مورتلــی .)30.1383 ،چنیــن ایثــاری اســت کــه نــه تنهــا بــه ایــن رابطــه
اخالقی،کــه بــه هســتن مــا شــکل مــی دهــد.
امــا نکتــه مهــم اینجاســت کــه حضــور دیگــری نــه تنهــا وظیفــه فــرد را
گوشــزد مــی کنــد ،کــه در آن لحظــه تمــام انســانیت از چشــم دیگــری بــه
وي مــی نگــرد .در ایــن مقطــع ســنگینی و ناتمامــی بــار مســئوولیت نســبت
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بــه دیگــری بــه راســتی آشــکار مــی شــود .او بــه فــرد نــگاه میکنــد انــگار کــه
همــه خطاهــا و گناهــان عالــم از وي ســرزده اســت و بــه ایــن گونــه اســت
کــه وامــدار اســت ،کــه همیشــه وامــدار بــوده اســت (.)1996,Peperzak C
***
بــه نظــر مــی آیــد پیونــد بــا دیگــری دارای خصلتــی دوگانــه باشــد :از یکســو،
دیگــری بــه نظــر ضعیــف مــی رســد ،کــه ایــن همــان دیگــری اجتماعــی
 ))the social otherاســت ،و از ســوی دیگــر همیــن دیگــری بــه مــن فرمــان
میدهــد .در اثنــای روابــط اجتماعــی دیگــری را نفــی مــی کنیــم در عیــن
حــال کــه عاشــق اوییــم.
شــخص از طر یــق چهــره ( )the faceبــا دیگــری در ارتبــاط اســت .چهــرهای
کــه بــا مــن حــرف میزنــد و بــه مــن مینگــرد و بــه همیــن علــت اســت کــه
بایــد بــه جســمانیت چهــره توجــه کرد .چهــره از اهمیت خاصی در اندیشــه
لوینــاس برخــوردار اســت ،و آن پدیــداری اســت کــه دیگــری اجتماعــی را
ظاهــر میســازد ،امــا نکتــه مهــم آن اســت کــه پــس پشــت چهــره ،دیگــری
اخالقــی( )the ethical otherنهفتــه اســت (.)2002,Waldenfels
یکــی از اســتعارههایی کــه لوینــاس بــرای وضعیــت تعهــد نســبت بــه
دیگــری از آن اســتفاده میکنــد ،مادرانگــی  ))maternityاســت .ایــن
حالــت ،مشــخصه مســئوولیت در قبــال دیگــری اســت ،تــا حــدی کــه
فــرد جــای خــود را بــه او داده و نــه تنهــا از آثــار آزار و شــکنجه دیگــری درد
میکشــد ،کــه خــود نیــز همــواره در رنــج اســت .مادرانگــی امــری اخالقــی
اســت چــرا کــه متضمــن تحمــل و قبــول مســئولیت در قبــال فرزنــد ،در
متعاليتریــن شــکل آن اســت.
***
در اینجــا الزم اســت اشــاره کوتاهــی بــه مســاله وجــود خداونــد در اندیشــه
لوینــاس داشــته باشــیم .نــزد او خداونــد در واقــع همــان دیگــری عامــی
اســت کــه بــه مــن مــی نگــرد و بــه ایــن علــت اســت کــه تنهــا راه مقــدس
شــمردن وی ،ایثــار نســبت بــه افــراد انســانی اســت؛ امــا بایــد توجــه کــرد کــه
بیکرانگــی خداونــد بــه مراتــب رمزآ گینتــر از بیکرانگــی انســانها اســت؛ او
موجــودی اســت کــه بــه ازل تعلــق دارد و ســایر موجــودات را در پــی خویــش
باقــی گذاشــته اســت.
بنــا بــه همیــن توجــه امانوئــل لوینــاس بــه رابطــه مــن بــا دیگــری مــی تــوان
او را فیلســوف بــزرگ جمعگرایــی-در مقابــل فردگرایــی -نــام نهــاد .از دیــد
ً
وی ،کتــاب مقــدس نیــز دقیقــا دارای چنیــن آمــوزهای اســت ،چــرا کــه
بخصــوص اخــالق یهــودی ،بــر تقــدس اجتمــاع تا کیــد کــرده اســت.

هنر در تفکر لویناس

چــه چیــز اثــر هنــری را از دیگــر مصنوعــات متمایــز مــی کنــد؟ لوینــاس از
مفهــوم پایانیافتگــی ( )completionبــرای پاســخ بــه ایــن پرســش اســتفاده
میکنــد .منظــور از پایانیافتگــی حالتــی اســت کــه در نتیجــه آن اثــر هنــری
در برابــر ادامــه رونــد خلــق ،مقاومــت میکنــد ،بــه ایــن معنــی کــه همیشــه،
لحظــهای وجــود دارد کــه بــه نظــر میرســد اثــر کامــل شــده و زمــان در تولیــد
هنــری بــه مــرز توقــف رســیده اســت .ایــن همــان لحظــهای اســت کــه
هنرمنــد ،موجــود هنــری را «زنــده بهگــور» مــی کنــد.
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 لکههــای رنــگ اســت .حتــی در مــورد نقاشــی بازنمــا ،مــدل بازنمایــی
نیســت کــه ماهیــت هنــر بــدان مــی بخشــد ،بلکــه عناصــر بازنماییانــد
کــه چنیــن میکننــد .عناصــری کــه برخــالف نمــاد« ،درغیــاب شــیء،
حضــورش را ایجــاب نمــی کننــد ،بلکــه بــا حضورشــان بــر غیابــش تاکیــد
مــی کننــد» ( )1948,Levinas Aو بــه ایــن معنــی اســت کــه هنــر به هســتنی
بــه مــوازات واقعیــت راه مــی بــرد و در حقیقــت «ســایه» آن اســت .ایــن
هســتنی اســت در ســوی دیگــر ( )hither sideواقعیــت و نــه فراســوی آن.

 36تخنه
فراســوی واقعیــت ،حیطــه مثــل )idea( 1اســت و بــه طــور مســتقیم مرتبــط بــا
ادراک .در ایــن قلمــرو بــا فهــم مطلــق ســر و کار دار یــم ،فهمــی فراتــر از فهــم
انســانی .امــا «کارکــرد هنــر در نبــود فهــم نهفتــه اســت» (همــان).
حیطــه هنــر ،حیطــهای رمــزواره اســت کــه تفکــر را مســدود مــی کنــد .ایــن
کــه تصویــر بــه اصــل شــباهت دارد ولــی درعینحــال بــه زیســتی جداگانــه
ادامــه مــی دهــد ،خــود موجــد موقعیتــی تناقضآمیــز اســت ،کــه البتــه ایــن
امــر در بــاب هنرهــای مــدرن کمتــر مصــداق دارد .لوینــاس معتقــد اســت
کــه مــا بــه واســطه نظــر وکنــش بــا مفاهیــم در ارتباطیــم و ایــن بــر خــالف
کیفیــت مواجههمــان بــا اثــر هنــری اســت.

***

در ادامــه بررســی تفکــرات لوینــاس در بــاره هنــر ،بــه اصطــالح بــودن در
معیــت اشــیا ( )to be among thingsبرمیخور یــم .بــودن در معیــت اشــیا،
تجربــهای شــعری ،موســیقایی ،یــا تصویــری اســت کــه طــی آن عناصــر
هنــری متعــرض مــا مــی شــوند و موقعیــت منفعــل مخاطــب را ســبب مــی
گردنــد .در ایــن موقعیــت فــرد از موضــع منطقــی خو یــش پاییــن میآیــد
و نمایشــی را نظارهگــر میشــود کــه خــود نیــز گوشــهای از آن اســت و بــه
ماننــد دیگــر عناصــر اثــر بــه بــازی شــکل میدهــد .در همیــن شــرایط اســت
کــه مخاطــب تحلیــل مــیرود و اثــر هنــری قــد علــم میکنــد و میتــوان
گفــت کــه مــا را دربرمیگیــرد .از نظــر لوینــاس ایــن تجربــه ،تجربــهای اســت
رمزگــون و شــکلی اســت از ورود بــه قلمــرو ناخــودی.
از دیــدگاه لوینــاس آنچنــان کــه مثل-یــا مفاهیم-سرمنشــاء واقعیــت
(زندگــی) هســتند ،تصویــر بــه مثــال ارجــاع نمیدهــد و ماهیتــی مســتقل از
واقعیــت دارد .او بــا انتخــاب اســتعاره ســایه در واقــع ،و در عیــن حــال کــه
بــه نوعــی در پــی گســترش اندیشــه افالطونــی اســت ،فلســفه هنــر وی را بــه
کلــی زیــر ســوال میبــرد .2
تصویــر آفریــده هنــر در فلســفه لوینــاس بــه مثابــه تمثیــل ،کاریکاتــور یــا
عنصــر بدیعــی اســت کــه واقعیــت بــر چهــرهاش متحمــل مــی شــود.
کاریکاتــور هــم ،چــون تصو یــر بــه مــدل شــباهت دارد امــا ویژگیهایــی را
داراســت کــه مــدل فاقــد آنهاســت و بنابرایــن بدیــع اســت .در هنرهــای
کالســیک هنــر شــکلهای آرمانی-ایــن خاصیــت تصو یــر بیشــتر بــه چشــم
میآیــد ،چــون هیــچ مدلــی یافــت نمــی شــود کــه بــه اثــر هنــری کالســیک
شــباهت داشــته باشــد .ایــن نــوع هنــری یکســره در پــی تصحیــح و
تحریــف واقعیــت اســت.
لوینــاس در بخــش دیگــری از نوشــتههایش بــه ماهیــت زمانــی هنــر مــی
پــردازد .در نظــر او اثــر هنــری لحظــهای جــاودان اســت .آینــده اثــر همچــون
آینــده لحظــه هنــوز فــرا نرســیده اســت ،امــا از طــرف دیگــر اثــر هنــری
کیفیتــی بــه نســبت همیشــگی دارد؛ اثــر در یــک آن پایــان یافتــه اســت و
بــرای همیشــه در همــان وضعیــت باقــی میمانــد ،امــا همــواره میتــوان
بــه آینــدهاش امیــد داشــت .میتــوان امیــد داشــت کــه قصــر خورنــق روزی
ســاخته خواهــد شــد ،میتــوان امیــد داشــت کــه دیســکپران مــورون
باالخــره پرتــاب خواهــد کــرد و میتــوان امیــد داشــت کــه ســرباز جاو یــدان،
در نهایــت گامــی بــه جلــو برخواهــد داشــت .ایــن خاصیــت دوگانــه،
موجــب میشــود اثــر هنــری در فضایــی ســیر کنــد کــه از ســیطره قوانیــن علــی
عقالنــی طبیعــت خــارج اســت .در عیــن حــال کــه همیــن قوانیــن بــه اثــر
موجودیــت مــی بخشــد ،اثــر از بنــد آنهــا رســته اســت .اثــر بیتوجــه بــه قلمــرو
طبیعــت ،سرنوشــت خو یــش را رقــم میزنــد و ایــن گونــه اســت کــه زیســت
اثــر ،بــه کلــی ،از زندگــی واقعــی فاصلــه دارد .اثــر در ســوی دیگــر واقعیــت،
در شــکافهای زمــان ،بــه هســتن خو یــش ادامــه مــی دهــد .هنرمنــد مــی
توانــد بــه پیکــره زندگــی ببخشــد .ایــن صورتــی از زندگــی اســت کــه از
حیطــه یــک لحظــه فراتــر نمــی رود .از نظــر لوینــاس ،هــر اثــر هنــری کــه بــه

زندگــی مشــتاق نباشــد ،ناموفــق و ضعیــف اســت .امــا ایــن تنهــا اشــتیاقی
بیــش نیســت .هنرمنــد بــه پیکــره ،یــک زندگــی مــرده عطــا مــی کنــد،
یــک زندگــی طنــاز و کاریکاتــوروار (همــان) .ایــن گونــه بــه نظــر مــی رســد کــه
اغلــب قســمتهای نظر یــه هنــر لوینــاس ،تنهــا در بــاب هنرهــای تجســمی
صــدق مــی کنــد ،امــا بــا فــرض ایــن کــه دیگــر هنرهــا را نیــز تصاویــری از
زندگــی بدانیــم ،میتــوان ویژگیهــای ذکرشــده را تعمیــم داد.
اثــر در فضــای ســایه زیســت مــی کنــد ،فضایــی کــه لوینــاس بــه آن نــام
درمیانگــی ( )meanwhileمیدهــد .ایــن فضــا بــا ماهیــت زمانــی حیــات
در تعــارض اســت ،ولــی در عیــن حــال موجــود زنــده میتوانــد بــه آن ســفر
کنــد .درمیانگــی ســپهر تعلیــق اســت؛ تعلیقــی کــه بــه ســبب رودررویــی بــا
اثــر هنــری گرفتــارش مــی شــویم.

***

حــال بایــد بــه لــذت توجــه کنیــم .چیســت کــه لــذت هنــری را ،اگــر بتوانیــم
چنیــن بگوییــم ،باعــث میشــود؟ لوینــاس لــذت از هنــر را پیــش از
زیبایــی ،در دوری از فهــم و کنارهگیــری از دانســتن و یــا هرگونــه کنــش
و واکنــش ميبینــد .او ارزش هنــر را در ایــن لذتبخشــی میدانــد.
بــه واســطه تجربــه هنــری ،ابــزار و وســایل تبدیــل بــه اســبابی بــرای بــازی
( )playthingمیشــوند .از ایــن نقطهنظــر چیــزی پســت ،خودخواهانــه و
نفرتانگیــز در لــذت زیباشناســانه وجــود دارد کــه میتــوان از آن شــرم
داشــت .ذات ایــن لــذت بــه گونــهای اســت کــه «گویــی کســی در ایــام
طاعــون ،جشــن گرفتــه باشــد» ( .)1948 ,Levinas Aهنــر تنهــا منبعــی
بــرای لــذت اســت ،و مخاطــب کــه از هنــر لــذت مــی بــرد ،تمامــی اتفاقــات
و رویدادهــای جهــان پیرامــون را بــه فراموشــی مــی ســپارد .پــس جایــگاه
هنــر بــه خطــر میافتــد .مــی تــوان بــه راحتــی هــر چــه تمامتــر آن را از زندگــی
حــذف کــرد و هرگــز ســراغش را هــم نگرفــت (ر.ک .جاویــد صباغیــان،
.)1390

لویناس و هنر مدرن

حــال میتــوان علــت اصلــی گرایــش لوینــاس بــه هنــر مــدرن (هنــر
نابازنمــا) ،در برابــر هنــر کالســیک (هنــر بازنمــا) را حــدس زد :هنــر بازنمــا
شــئ اینجهانــی را در حالــی کــه همچنــان اینجهانــی اســت بــه مــا
عرضــه میکنــد؛ امــا بــه واســطه هنــر نابازنمــا قادریــم تنهــا بــراي لحظــهاي
بــه ســوي دیگــر وجــود ،بــه آن ســوي زمــان و مکانــي کــه ميشناســیم ،بــه
قلمــرو امــر قدســي ،آنجــا کــه فهــم از راه یافتــن بــدان عاجــز اســت ،وارد
شــویم.
از ایــن حیــث فضــای شــعر بــا امــکان چنــد معنایــی کلمــات ،یــا در آثــار
انتزاعیتــر ،تنهــا بــه واســطه نزدیکــی محســوس کلمــهای بــا کلمــات دیگــر
و بــدون توجــه بــه معنــی ،گشــوده اســت .بــه همیــن ترتیــب میتــوان بــه
راحتــی دریافــت کــه چــرا بــه زعــم لوینــاس ،موســیقی باارزشتریــن و
اصیلتر یــن هنرهــا اســت .موســیقی منتزعتریــن هنرهــا اســت ،هنــری
اســت کــه از حیطــه معنــی و بازنمایــی مــی گر یــزد و بــه همیــن دلیــل اســت
کــه نمیتــوان از تحلیــل معنایــي و یــا تقلیــل آن بــه گفتــار ســخن گفــت.

امر اخالقی و امر زیباشناسانه

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

ماهیتــش را از دســت بدهــد و خــود را بــا جهــان مــن منطبــق گردانــد .در
کلمــه پدیــدار هــم ایــن مســاله بهخو بــی نمایــان اســت :پدیــدار خــود را بــه
مــا عرضــه میکنــد و در واقــع بــه دیــدار آن مــی رو یــم .در رابطــه بــا دیگــری
نیــز میتوانیــم از دو دیگــری ســخن بــه میــان آور یــم :دیگــری اجتماعــی و
دیگــری اخالقــی؛ اولــی پدیــدار اســت کــه بــر آ گاهــی مــا عرضــه میشــود
ولــی دومــی از ســپهر ادراک مــا فاصلــه میگیــرد و بــر شــناختمان تقــدم
دارد و بــه همیــن علــت از دســترس پدیدارشناســی بــه دور اســت.
شــایان ذکــر اســت کــه هیــچگاه نمیتــوان از ســیطره نفــوذ پدیدارهــا بهطــور
مطلــق گریخــت ،بــه همــان وجــه کــه نمیتــوان از حــوزه کلمــات فــرار کــرد.
تنهــا بــه هنــگام مواجهــه بــا دیگری-همچنــان کــه بــه هنــگام مواجهــه
بــا اثــر هنری-اســت کــه دچــار نوعــی سرگشــتگی میشــویم و بــا عالــم
بیمعنایــی پیونــد مییابیــم.
میبینیــم کــه از طرفــی ماهیــت پدیــداری تصویــر ،ســبب تنــزل آن ،در
مقایســه بــا امــر اخالقــی ،میشــود و از طــرف دیگــر ،بــا توجــه بــه گفتههــای
پیــش ،مطلــع شــدهایم کــه هنــر بــه ســرزمین گر یــز از معنــی و مادیــت
متجســم متعلــق اســت .امــا لوینــاس ریشــه مشــکل را خاصیــت مفهومــی
هنــر میدانــد؛ آفــت شــباهت  .))resemblanceاثــر هنــری تحــت هــر
شــرایطی ،بــاز هــم امــری دیــداری اســت ،و هــر آن ایــن خطــر وجــود دارد کــه
بــه مثابــه بازنمــای چیــزی در جهــان واقــع فهــم شــود و بــه ورطــه پدیــدار در
افتــد (.)1948 ,Levinas A
پیشتــر گفتــه شــد کــه لــذت هنــری حایــز ماهیتــی کفرآمیــز و شــیطانی
اســت .لــذت از هنــر ممکــن نیســت مگــر بــا نادیــده گرفتــن دیگــری و دوری
از اجتمــاع .بدینســان شــاید بتــوان جایــگاه هنــر در زیباشناســی لوینــاس
را مشــخص کــرد :از یــک جهــت اثــر هنــری پدیــداری اســت کــه مــا را بــه
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
حالــی کــه از ســوی دیگــر ،ایــن لــذت بــه دســت نمیآیــد مگــر بــا دوری از
مفهــوم و ورود بــه ناحیــه هســتن دیگــری ( .)2002,Schmiedgenامــا یــک
مســاله همیشــه بهروشــنی مشــخص شــده و آن تقــدم امــر اخالقــی بــر امــر
زیباشناســانه اســت.

نتیجهگیری

لوینــاس در نهایــت هنــر را مطیــع و فرمانبــردار ســپهر ماوراءطبیعــی مــی
دانــد و آن را اینگونــه میپســندد .از ایــن رو تنهــا بــه نــوع خاصــی از هنــر
روی خــوش نشــان میدهــد .لوینــاس در عیــن حــال هنــری را میپســندد
کــه ســر در گــرو دیگــری و دیگــران داشــته باشــد .از ایــن دیــدگاه آمــوزه هــای
لوینــاس در تقابــل بــا تامــالت کانــت در بــاب هنــر بیغــرض قــرار میگیــرد.
لوینــاس حــوزه هنــر را دور از دســترس مفهــوم میدانــد ،امــا موجبــات
تســلیم آن بــه مضمــون اخالقــی را فراهــم مــیآورد .اگرچــه لوینــاس
اعتبــاری ،هــر چنــد سســت ،بــرای بیــان هنــری قایــل اســت ،امــا همــواره
و در طــول حیــات فلســفیاش بــا تخیــل نابگــرا و بیقیــد کانتــی بیگانــه
مي مانــد.
ّ
این مقاله قبال در صفحات  72-63شماره دوم فصلنامه علمی پژوهشی
«ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی» به چاپ رسیده است.

بخ

دوم 37

پی نوشت ها:
-1هستيشناســي افالطونــي ،کــه بــه طــور اعــم شــامل «نظریــه مثــل» (theory of
 )ideasميشــود ،بخــش بزرگــي از آثــار او را بــه خــود اختصــاص داده اســت .نظریــه
مثــل افالطــون در پــي ارایــه ســاختاري وجودشناســانه بــراي عالــم وجــود و موجــودات
اســت ،کــه البتــه بــه دنیــاي اســفل موجــودات مــادي محــدود نميمانــد ،و اولیــن
نظــام جامــع فلســفي را ،کــه دربرگیرنــده عالــم فرامادیــات اســت ،وضــع ميکنــد .امــر
کلــي افالطــون شــامل مجموعــهاي از امــور جزئــي اســت؛ یعنــي هــرگاه مجموعــهاي
از امــور جزئــي همســان داشــته باشــیم ،حتمــا یــك امــر کلــي یافــت ميشــود ،کــه
مجموعــه امــور جزئــي ذیــل آن کل قــرار ميگیرنــد .امــور جزئــي همســان در طبیعــت یــا
کیفیــت خاصــي مشــترکند؛ در همیــن حــال درســت اســت کــه بســیاري امــور جزئــي
بــا کیفیــات مشــترك ،مثــال امــوري کــه آنهــا را «زیبــا» ( )the beautifulميخوانیــم،
وجــود دارنــد ،ولــي افالطــون از امــري کلــي صحبــت ميکنــد کــه از مجموعــه ایــن
امــور جزیــي فراتــر و عاليتــر اســت ،و آن نفــس «زیبایــي»( )beauty( )kalonاســت.
امــر کلــي از حیطــه جســمیت و مادیــت درميگــذرد ،و تنهــا بــه شــناخت ذهنــي و
فکــري درميآیــد .امــر کلــي افالطونــي توســط ادراك حســي فراچنــگ نميآیــد (ر.ك
کاپلســتون ،ج .)193 -201 :1375 ،1افالطــون بــه ایــن ذوات کلــي نــام «مثــال» یــا
«ایــده» ،و یــا «صــورت» ( )formميدهــد.
-2افالطــون تصویــر را تقلیــد (محــا کات) از واقعیــت بیرونــی ،و واقعیــت را رونوشــتی
از مثــال میدانــد .از نظــر افالطــون ،اشــیاي محســوس بــه واســطه تقلیــد ،بــا مثالهــاي
متناظرشــان ارتبــاط دارنــد .جزئیــات چیــزي نیســتند جــز تصویــر آینــهوار و زودگــذر
مثــل .امــور جزئــي کــه ذیــل یــك امــر کلــي قــرار ميگیرنــد ،در واقــع در کیفیاتــي خــاص
کــه ذاتــي آنهــا اســت ،بــا یکدیگــر مشــترکند (مشــابهات ( .)homoiomataدر ایــن
صــورت ،اشــیاي جزئــي مقلــد ( )mimemataمثالانــد ،و مثــال نمونــه یــا سرمشــق
( )paradeigmaاســت .بنــا بــه ایــن نگــرش ،هنــر نیــز چیــزي جــز تقلیــد نیســت .مثــال
نمونــه و سرمشــق اســت ،و اشــیاي طبیعــي یــا مصنــوع ،از روي آن تقلیــد شــدهاند.
حــال تصویــري کــه نقــاش از آن شــيء ميکشــد ،خــود تقلیــدي اســت از تقلیــد ،و
بنابرایــن دو درجــه از اصــل و مبــداء دور شــده اســت.
منابع:

جاویــد صباغیــان ،مقــداد« .1390 .مادیــت اثــر هنــري؛ شــرح و مــروري بــر
آراي فلســفي امانویــل لوینــاس» در نشــریه پژوهشــي زیباشــناخت ،شــماره  ،23پاییــز
و زمســتان 1390
دیویــس ،کالیــن .1386 .درآمــدي بــر اندیشــه لوینــاس .مســعود علیــا
(مترجــم) .تهــران :موسســه پژوهشــي حکمــت و فلســفه ایــران
علیــا ،مســعود .1388 .کشــف دیگــري همــراه بــا لوینــاس .تهــران :نشــر
نــي
کاپلســتون ،فردریــك .1375 .تاریــخ فلســفه؛ جلــد یکــم :یونــان و روم.
جاللالدیــن مجتبــوي (مترجــم) .تهــران :انتشــارات علمــي و فرهنگــي و انتشــارات
ســروش
لوینــاس ،امانوئــل .1392 .از وجــود بــه موجــود .مســعود علیــا (مترجــم).
تهــران :ققنــوس
مورتلــی ،رائــول .1383.مکالمــات فرانســوی .شــیوا مقانلــو (مترجــم).
تهــران :چشــمه
هوســرل ،ادمونــد .1381 .تامــالت دکارتــی :مقدمــهای بــر پدیدهشناســی.
عبدالکریــم رشــیدیان (مترجــم) .تهــران :نشــر نــی
1998 ,Emmanuel Levinas« in Craig« .1998 .Bernasconi, Robert
The .2002.).Bernasconi, Robert & Simon Critchley )eds
Cambridge Companion to Levinas. Cambridge: Cambridge University
Press
The Encyclopedia of .1996.).Borchert, Donald M. )ed
Philosophy.
NY:Simon&Schuster
Macmillan
Routledge Encyclopedia of .1998 .).Craig , Edward )ed
Philosophy.
London:
Routledge
The Levinas Reader. Oxford: Blackwell .1994 .).Hand, Sean )ed
Reality and its Shadow“ in ” .1948 .Levinas, Emmanuel . A
1994 , Hand
Proper Names. Stanford: Stanford .1996 .Levinas, Emmanuel. B
University Press
Value, Authenticity , the Death of God““ .1988 .Liewelyn, John
1988 ,in Parkinson
An Encyclopaedia of .1988 .).Parkinson , G.H.R. )ed
Philosophy.
London:
Routledge
,A. ”Emmanuel Levinas“ in Borchert .1996 .Peperzak, Adriaan
1996
1996 ,B. ”The Infinite“ in Borchert .1996 .Peperzak, Adriaan
1996 ,C. ”The Other“ in Borchert .1996 .Peperzak, Adriaan
Art and Idolatry: Aesthetics and“ .2002 .Schmiedgen, Peter
160-148 ,2002 Alterity in Levinas“ in Contretemps, July
On Levinas` Shadow“ in COLLOQUY“ .2005 .Sharpe, Matthew
47-29 .Text Theory Critique
Levinas and the Face of the Other““ .2002 .Waldenfels, Bernhard
2002 ,in Bernasconi & Critchley
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بخش سوم

دومین جشنواره هنر های تجسمی و نمایشی

هکاتوم

اسامی برگزیدگان بخش تجسمی
دومین جشنواره هکاتوم

عکاسی
پوستر

 -1فاطمـــــه آزاده
 -2مرضیهخورشیدی

لوگو

 -3فاطمهاستــــادعبدالحمید

تصویرسازی

 -1مرضیهخورشیدی

 -2فاطمه رضایی
 -3یاسمن آتارمشک

-2حســین گــودرزی
-3رســول کیواننــژاد

كارت ویزیت

رسول کیواننژاد

-2شادی علیپور
-3فاطمـــــه آزاده

طراحی و نقاشی

-1شادی پایندهفر

-1سعید امیددوست

-1فاطمه شریفی
-2شادی علیپور

خوشنویسی

-1مریم محمدکریمی

 -2هتاو خویشکار

 -3فاطمه نورانی

-3فاطمه آزاده

نقاشی دیجیتالی

 -1ثریا حیدریزاده
-2ســعید محمــودی
 -3زهـــــــرا بیـــات

اســامی برگزیــدگان بخــش نمایشــی
دومیــن جشــنواره هکاتــوم
فیلم

 -1ایمان پورغامی

مدلسازی

 -2امید صوفیهوند
 -3مهرداد زینتفر

فیلمنامه
انیمیشن

 -1زینت رحیمی

-2علی حسینیمقدم
 -3حسین گودرزی

 -2زهرا بیــــات

 -1بهمن زنگنه
 -2جـــــاوید قدیمی

موشن گرافیک

-3جاوید سلطانی

طراحی كاركتر
تست حركت

-1رسول کیواننژاد

-1جاوید سلطانی
-2یاسمن زاهدی
-3سعید محمودی

-1مریم شریعتـی
-2میترا آرمــــــــان
 -3علیرضا انصاریفر

-1جاوید سلطانی
-2سعید محمودی
 -3علی حسینیمقدم
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مصاحبه با ایمان پورغالمی
کارگردان فیلم برگزیده دومین جشنواره هکاتوم

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

اگر خودت دبیر جشنواره بودی چطور آن را اداره می کردی ؟

میدانــم کــه بــا چــه ســختی بچــه هــا جشــنواره را بســتند و گروهــی
از بچــه هــای ورودی باالتــر از مــا روی تصمیــم خــود پافشــاری
کردنــد و جشــنواره ی هکاتــوم یــک را دو کردنــد بــا ایــن وجــود مــن
ا گــر دبیــر بــودم روی بخــش تبلیغــات خیلــی بیشــتر زوم میکــردم و
جشــنواره را عریضتــر مــی دیــدم ,فراخوانهــا را گســترش مــیدادم
و کیفیــت کمــی آثــار را بــاال مــی بــردم و حداقــل از شــش مــاه قبــل
برنامــه ر یــزی مــی کــردم و یــک کارگروهــی تشــکیل مــی دادم  .مــن
یــک خــورده از ایــن بابــت دلخــورم کــه یــک اصطالحــی وجــود
دارد بیــن اســاتید مــا کــه کار دانشــگاهی مــی توانــد ســطح کیفــی
ً
پایینــی داشــته باشــد  .ایــن یــک اصطــالح کامــال غلــط اســت ,
بــه نظــرم ا گــر دانشــجو در چهــار ســال کار خــوب ارائــه ندهــد کــی
ارائــه بدهــد ؟
ایــن نــگاه تزریــق شــده بــه جشــنواره کــه تندیــس بــی کیفیــت
داشــتن ،دکــور بــی کیفیــت داشــتن  ،حتــی ورود و خــروج بــی
کیفیــت و نــوع برگــزاری بــی کیفیــت و ناهماهنگیهایــی کــه
مناســب یــک جشــنواره خــوب نیســت  ،باعــث شــده از مــا یــک
کار ســطح پاییــن بخواهــد.

دیــروز بــه کارهــای اصغــر فرهادی فکــر میکردم و یاد ســریال روزگار
جوانــی افتــادم و بــه نظــرم آمــد کــه یــک ســیر پیشــرفته و عجیــب
و غریبــی داشــته اســت  .روزگار جوانــی از صــدا و ســیما پخــش
شــد ولــی فرهــادی در آنجــا نمانــد و فیلــم هــای دیگــری تولیــد کــرد
و االن روی فــرش قرمــز کــن اســت و اســکار بــرده و باعــث افتخــار
ماســت .فکــر مــی کــردم چطــور اســت کــه یــک فــرد از روزگار
جوانــی نســبتا ضعیــف بــه اســکار مــی رســد .یــک چیزیســت بــه
اســم خودســازی  .مــن بســیار بهــش معتقــدم و مــا بایــد بــه خــود
ســازی برســیم.

،،

مــن یــک خــورده از ایــن بابــت
دلخــورم کــه یــک اصطاحــی
وجــود دارد بیــن اســاتید مــا کــه
کار دانشــگاهی مــی توانــد ســطح
کیفــی پایینــی داشــته باشــد.
ً
ایــن یــک اصطــاح کامــا غلــط
اســت ،بــه نظــرم ا گــر دانشــجو
در چهــار ســال کار خــوب ارائــه
ندهــد کــی ارائــه بدهــد ؟

،،

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

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

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

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

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

دوســت داشــتم عــالوه بــر برگز یــدگان از طــرف اســاتید یــک برگز یــده ی
دانشــجویی هــم داشــتیم کــه بــا وجــود ســایت اتفــاق مــی افتــاد ولــی بــه
دلیــل تــرک انجمــن توســط آقــای قدیمــی و بــه دنبــال آن وا گــذار نکــردن
ســایت ایــن هــدف اجرایــی نشــد.

مگه سایت برای انجمن نیست ؟ آیا شخصی بود ؟

دانشــگاه یکبــار هزینــه ی هاســت و دامنــه ی ســایت را بــه ایشــون
پرداخــت کــرده اســت ولــی هنــوز هــم ســایت تحویــل داده نشــده.
هزینــه ی ســایت پرداخــت شــده امیــدوارم ســایت را بگیر یــم.

چرا اصال جاوید قدیمی انجمن رو ترک کرد ؟

بــه علــت کار روی یــک مســتند بــرای دانشــگاه وقــت نمــی کــرد در
جلســات انجمــن شــرکت کنــد و ســرانجام بــه علــت مشــغله ی کاری
دیگــر در انجمــن حضــور نیافــت.

در این یک سال در انجمن چه کار مهمی انجام دادید ؟

کارهایــی مثــل جشــن ورودی هــا  ,ا کــران هفتگــی انیمیشــن  ,وورک
شــاپ عکاســی  ,وورک شــاپ انیمیشــن دوبعــدی  ,وورک شــاپ
کارگردانــی و فیلــم نامــه نویســی انیمیشــن  ,از جملــه کارهــای مهــم
یکســال بــود .

حرف و سخن آخر :

میخواهــم از همــه تشــکر کنــم کــه کمــک کردنــد .در ابتــدای کار هشــت
نفــر بودیــم کــه بــرای اجــرای جشــنواره فقــط 4نفــر باقــی مونــدن  .ولــی از
همــان هــا هــم تشــکر مــی کنــم .

،،

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

،،

از جشــنواره برامــون بگیــد و ایــن کــه چطــور تحو یــل گرفتیــن و
چطــور تحویــل دادیــن ؟

بخ
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دبیر برگزاری اولین جشنواره هکاتوم
در مورد جشنواره هکاتوم پارسال صحبت کنیم:

اولیــن جرقــه ای کــه منجــر بــه برگــزاری جشــنواره شــد همــراه بــود بــا
چــاپ نخســتین نشــریه ی تخصصــی از آثــاری کــه بــه جشــنواره ارســال
شــده اســت  .ز یــرا پیــش از آن هیــچ مجرایــی بــرای بــه نمایــش درآوردن
آثــار بچــه هــا در ســطح دانشــگاه وجــود نداشــت و ایــن جشــنواره بهانــه
ای شــد بــرای چــاپ هــای دو بــاره ی نشــریه .البتــه ایــده ی ایــن طــرح
متاثــر از جشــنواره ی نهــال اســت کــه بعــد از پیشــنهادم بــه بچــه هــا ،از
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
زمــان بنــدی برگــزاری بــه نظــرم دقــت کافــی نشــده بــود چــرا کــه اســتقبال
چندانــی از اختتامیــه بــه عمــل نیامــد.

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

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

چرا امسال انجمن رو ترک کردین ؟

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

کیفیــت فعالیــت هــای انجمــن  ،اســفند مــاه پارســال آقــای ســید
هاشــمی از مــن درخواســت کــردن کــه دبیــری جشــنواره را بــر عهــده
بگیــرم امــا بــه دلیــل یــک ســری مشــکالتی کــه بیــن مــن و آقــای
ســید هاشــمی بوجــود آمــد و گرفتــاری هــای کار یــم کــه تهیــه ی
مســتندی بــرای دانشــگاه بــود از ایــن کار منصــرف شــدم.

در مورد سایت تی وی آرت برایمان بگو :

مــن هیــچ پولــی بابــت ســایت دریافــت نکــردم  .ایــن ســایت یــک
ســایت شــخصی اســت و خــودم هزینــه هاشــو پرداختــم و ایــن ســایت
رو بــه هیــچ عنــوان پــس نخواهــم داد چــرا کــه اساســا دانشــگاه بــا ســایتی
کــه ز یــر مجموعــه ی ســایت داشــگاه نباشــد مخالــف اســت.

از فعالیت هایتان در انجمن پارسال بگویید ؟

کارهایــی چــون جشــن ورودی هــا  ,ا کــران فیلــم و انیمیشــن  ,نشــریه ی
کارتون  ,بازدید دانشــجویان از صدا و ســیما ســمنان  ,رادیو دانشــجویی
 ,جشــن روز دانشــجو  ,نشســت انتخــاب گرایــش  ,نمایشــگاه رنــگ هــا
بیــدارن  ,نمایشــگاه تصو یــری چیســتا  ,کالس هــای آمــوزش ایندیزایــن
 ,طراحــی دیجیتــال  ,فــن بیــان و برگــزاری اولیــن دوره ی جشــنواره ی
هکاتــوم.

حرف و سخن آخر :

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

