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سخن سردبیر
بــار دیگــر در زمســتان  95نشــریه تخنــه بــا دســتان توانمنــد
دانشــجویان هنــر و بــه لطــف ایــزد منــان در موعــد مقــرر بــه
چــاپ رســانده شــد  .ایــن امــر بــدون کمــک هــای دوســتان
امــکان پذیــر نبــود  ،بــه همیــن خاطــر در ابتــدا از خانــم کاظمی
نــژاد و خانــم ملــک جعفریــان نهایــت تشــکر و قدردانــی را
دارم  .مــا در ایــن شــماره نشــریه بــه ماننــد شــماره ی قبــل  ،در
راســتای ایجــاد انگیــزه در دانشــجویان و آشــنایی بــا امکانــات
دانشــگاهی  ،جهــت جهــش در مســیر پیشــرفت ایــن عزی ـزان
قــدم برمیداریــم و امیــد آن را داریــم کــه مــا را یــاری کنیــد .
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تهیه و تدوین  :رامین ایمانی
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چگونه می توان دانشجوی نمونه شد ؟

دانشــجوی نمونــه فــردی اســت کــه بــه لحــاظ ویژگــی هــای علمــی  ،فرهنگــی  ،اجتماعــی و رعایت شــئونات دانشــجویی،
ســرآمد دیگــر دانشــجویان باشــد کــه خــود در دو حــوزه ی کشــوری و دانشــگاهی مــورد ســنجش قـرار مــی گیــرد  .نفـرات
برگزیــده  ،مــی تواننــد بــدون کنکــور در مقطــع بعــدی ثبــت نــام کننــد ؛ در کنــار ایــن امتیــاز هدیـهی نقــدی و معرفــی بــه
بنیــاد نخبــگان نیــز قـرار دارد  .انتخــاب دانشــجوی نمونــه بــر حســب امتیازاتــی اســت کــه فــرد در چندیــن مرحلــه کســب
مــی کنــد .

شرایط کلی :

•
•
•
•
•

ب) امتیاز المپیاد علمی

•

به صورت مازاد به امتیاز آموزشی اضافه می گردد .

پ) امتیاز آزمون زبان

معدل  ۱۶به باال
گذشت چهار ترم از تحصیل
عدم سابقه محکومیت قطعی کمیته انضباطی
زیر  ۴۰سال سن
امتیاز دانشجویان نباید از کف امتیازات بخش ها کمتر باشد .
(پژوهشی  ، ۶ :فرهنگی  ، ۱۰ :شئونات ) ۳ :

نحوه محاسبه امتیازات

شرایط امتیاز گیری

برای فعالیت های علمی و فرهنگی ارائه تأییدیه ضروری است .
•
فعالیت های طول دوره ی تحصیل مالک محاسبه و امتیاز است .
•
ارائــه مجــوز از از وزارت فرهنــگ و یــا معاونــت پژوهشــی ب ـرای کتــاب هــای تألیفــی  ،ترجمــه و گــردآوری
•
ضــروری اســت.
مــدارک دانشــجو برحســب گــروه تخصصــی ( پزشــکی  ،مهندســی  ،هنــر و  ) ...مــورد رســیدگی ق ـرار مــی
•
گیــرد .
متقاضیان در صورت کسب حداقل  ۶۰امتیاز به مرحله ی کشوری راه می یابند .
•

•
•
•

به صورت مازاد به امتیاز آموزشی اضافه می گردد .

نحوه محاسبه امتیاز پژوهشی

باید با رشته و مقطع تحصیلی مرتبط باشد .
فعالیت های مشترک با اساتید  ،بدون احتساب اساتید در نظر گرفته و امتیاز داده می شود .

الف) امتیاز مقاالت

نحوه محاسبه امتیازات آموزشی
الف) امتیاز معدل

•
•

حداکثر  ۵۰درصد امتیازات بخش پژوهش را در بر می گیرد .
چنانچه فرد نویسنده اصلی یا مسئول مقاله باشد  ،یک امتیاز به او اضافه می گردد .
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ث) امتیاز اختراع  ،ابداع و نوآوری

ب) امتیاز طرح های پژوهشی

حداکثر  ۳۰درصد امتیازات بخش های پژوهشی را در بر می گیرد .
•
شــامل فعالیــت و همــکاری در هــر طــرح ملــی  ،پژوهــش کاربــردی و طــرح پژوهــش دانشــگاهی اتمــام یافتــه
•
مــی شــود .
امتیاز فعالیت و همکاری های ملی با ضریب دو محاسبه می شود .
•
پژوهش های کاربردی باید به تأیید باالترین مقام سازمان مربوطه برسد .
•
دســتاورد حاصــل از طــرح هــای پژوهشــی در بخــش هــای دیگــر ( مقــاالت  ،کتــب ) قابــل محاســبه نمــی
•
باشــد .

•
•
•

حداکثر  ۳۰درصد امتیازات بخش پژوهشی را در بر می گیرد .
اختراعات باید دارای تأییدیه سازمان پژوهش علمی و صنعتی ایران باشد .
ج) امتیاز مسابقات و جشنواره های علمی

ج) مسابقات و جشنواره های علمی

پ) امتیاز تألیف کتاب

•

حداکثر  ۲۰درصد امتیازات بخش پژوهشی را در بر می گیرد .

نحوه محاسبه امتیازات فرهنگی
الف) امتیاز فعالیت های قرآنی
•
•
•
•

حداکثر  ۳۰درصد امتیازات بخش پژوهشی را در بر می گیرد .
ارائه مجوز ارشاد و قرار داد چاپ انتشارات برای کتاب های چاپ نشده  ،ضروری است .
به تألیف کتاب به صورت تصنیفی یا کتب مرجع  ،ده امتیاز تعلق می گیرد .
در صورت انتشار کتاب توسط دانشگاه ها  ،دو امتیاز افزوده می شود .

•
•

حداکثر  ۵۰درصد کل امتیازات فرهنگی را در بر می گیرد .
به برگزیدگان مسابقات با سطح پایین تراز کشوری  ،امتیاز معادل دانشگاهی تعلق می گیرد .

ت) امتیاز ترجمه و گردآوری کتاب
به برگزیدگان مسابقات دینی ( نماز ،نهج البالغه و )...نیمی از امتیازات جدول فوق تعلق می گیرد .
•
به حافظان قرآن کریم به ازای حفظ هر جزء  ،با تأیید مراکز ذیصالح نیم امتیاز تعلق می گیرد .
•
بــه مربیــان قــرآن دارای تأییدیــه نهــاد رهبــری دانشــگاه یــا ســازمان تبلیغــات اســامی دو امتیــاز و در صــورت
•
آمــوزش در دانشــگاه دو امتیــاز بیشــتر تعلــق مــی گیــرد .

ب) امتیاز فعالیت در نهاد های دانشجویی

•

حداکثر  ۲۰درصد امتیازات بخش پژوهشی را در بر می گیرد .
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به ازای هر سال مسئولیت در نهاد دانشجویی  ،امتیاز مطابق جدول فوق محاسبه می گردد .
سقف امتیاز فعالیت سیاسی و اجتماعی هشت امتیاز است .
در صورت فعالیت همزمان در بیش از یک نهاد  ،سقف امتیازات به ده امتیاز ارتقاء می یابد .
به عضویت بیش از یک سال  ،یک امتیاز تعلق می گیرد .

پ) امتیاز عضویت در نهاد نظارتی

•
•

حداکثر  ۵۰امتیاز
به ازای هر سال عضویت در نهاد های نظارتی امتیازات مطابق جدول فوق محاسبه می گردد .

ت) امتیاز نشریات دانشجویی
کلیــه مــدارک و مســتندات فعالیــت هــای فــوق بایــد بــه تأییــد مرجــع ذیصــاح (معاونــت فرهنگــی  ،وزارت
•
ارشــاد  ،جمعیــت هــال احمــر و  )...رســیده باشــد .

حداکثر  ۶امتیاز
•
بــه ازای هرســال مشــارکت و همــکاری در تهیــه نشــریات دانشــگاهی دارای مجــوز از کمیتــه ناظــر بــر نشــریات
•
دانشــگاه امتیــازات فــوق تعلــق مــی گیــرد .

ث) تألیف کتاب فرهنگی

•

حداکثر  ۵امتیاز

•
•

حداکثر  ۵۰درصد از کل امتیازات بخش فرهنگی را در بر می گیرد .
به عنوان کسب شده در مسابقات استانی  ،امتیاز بخش دانشگاهی تعلق می گیرد .

ج) امتیاز فعالیت های ادبی و هنری

ح) ایثارگری

به خانواده ایثارگران بر طبق بند های زیر امتیاز تعلق می گیرد :
فرزند جانباز  ۲۵تا ۴۹درصد  ۵ :امتیاز
•
فرزند جانباز  ۵۰تا  ۶۹درصد  ۷ :امتیاز
•
فرزند شهید  ،جانباز  ۷۰درصد به باال و آزاده  ۱۰ :امتیاز
•

خ) امتیاز فعالیت ورزشی

حداکثر  ۵۰درصد کل امتیازات بخش فرهنگی را در بر می گیرد .
بــه برگزیــدگان مســابقات غیرحرف ـهای ( طنــاب کشــی  ،پرتــاب دارت و  )...نیمــی از امتیــازت بــاال تعلــق مــی

•
•
گیــرد .
بــه مربیــان دو امتیــاز اضافــه مــی گــردد و در صــورت آمــوزش در دانشــگاه  ،دو امتیــاز دیگــر بــه مجمــوع
•
امتیازاتشــان اضافــه مــی گــردد .

نحوه محاسبه امتیازات شئون اجتماعی

چ) سایر فعالیت های فرهنگی
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نقشه و شماره کـــــــــــــــــــــــــــــــــالس های دانشکده هنر
تهیه و تدوین  :رامین ایمانی
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شاگردان ممتاز دانشکده ی هنر چه کسانی هستند ؟

ً
وقتــی بــه تــرم هــای آخــر نزدیــک مــی شــویم  ،بحــث در مــورد معــدل خصوصــا بـرای کســانی کــه قصــد ادامــه ی تحصیــل
دارنــد  ،داغ تــر مــی شــود  ،چ ـرا کــه ب ـرای حضــور در دانشــگاه هــای معتبــر خارجــی و یــا دانشــگاه هــای داخــل کشــور
شــرط معــدل یکــی از مــاک هــای تأثیــر گ ـزار اســت  .دانشــگاه هــای داخــل کشــور دانشــجویان رتبــه اولــی و در بعضــی
مــوارد رتبــه هــای برتــر( دوم و ســوم ) را بــدون کنکــور پذیــرش مــی کننــد ؛ بــه ســبب ایــن امــر و ب ـرای تشــدید رقابــت
دوســتانه در بیــن دانشــجویان لیســت رتبــه هــای یکــم تــا ســوم هــر ورودی را تــا پایــان بهمــن مــاه ســال  ۹۵ارائــه کردیــم .

ورودی مهر  ۹۲تلویزیون و هنرهای دیجیتال
رتبه

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل کل

رتبه در رشته

1

شادی پایندهفر

92461011

18. 87

5

2

مولود جاننثاری

92461015

۱۸.۵۹

11

3

جاوید قدیمی

92461040

۱۸.۵۸
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ورودی مهر  ۹۳تلویزیون و هنرهای دیجیتال
رتبه

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل کل

رتبه در رشته

1

محبوبه آقاجانی

93461006

۱۸.۴۸

15

1

حدیث مهرانپور

93461059

۱۸.۴۸

15

3

محدثه داودی

93461028

۱۸.۴۲

20

ورودی مهر  ۹۴تلویزیون و هنرهای دیجیتال
رتبه

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل کل

رتبه در رشته

1

علی زارع

94461013

۱۹.۰۹

1

2

ایمان پورغالمی

94461007

۱۸.۱۵

32

3

مصطفی تقوی

94461008

۱۷.۷۸

49

ورودی مهر  ۹۵تلویزیون و هنرهای دیجیتال
رتبه

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل کل

رتبه در رشته

1

نیلوفر ذوالفقاری

95461015

۱۹.۰۶

2

2

احسان یوسفی

95461043

۱۸.۸۷

4

3

فرید نوری

95461037

۱۸.۷۳

7

ورودی بهمن  ۹۲ادبیات نمایشی
رتبه

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل کل

رتبه در رشته

1

هتاو خویشکار

92471017

۱۸.۴۰

12

2

سپیده رستمی

92471021

۱۷.۷۲

21

2

آرش سوری

92471027

۱۷.۷۲

21

ورودی بهمن  ۹۳ادبیات نمایشی
رتبه

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل کل

رتبه در رشته

1

علی خراشادی

93471009

۱۹.۳۰

1

2

احمد سلطانی

93471017

۱۸.۶۸

8

3

حدیث سورنی

93471018

۱۶.۹۴

34

ورودی مهر  ۹۴ادبیات نمایشی
رتبه

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل کل

رتبه در رشته

1

حسین حسامنژاد

94471004

۱۸.۸۹

4

2

مهسا پوالدین

94471002

۱۸.۱۶

14

3

زهرا بای

94471001

۱۸.۱۲

15

ورودی مهر  ۹۵ادبیات نمایشی
رتبه

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

معدل کل

رتبه در رشته

1

علی کیانی

95471032

۱۸.۹۲

3

2

محمد اکبری

95471002

۱۸.۸۹

4

3

امین مهرنو

95471039

۱۸.۶۲

10
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آثار و مقاالت

معرفی رضا عابدینی

تهیه و نگارش  :هدیه دربانی

17

استاد مدعو دانشگاه دامغان

استاد رضا عابدینی متولد سال  ۱۳۴۶در تهران است .او طراح و گرافیست معروف ایرانی است.
رضا عابدینی فارغ التحصیل رشته طراحی گرافیک از مدرسه هنرهای تجسمی پسران تهران ( )1364و لیسانس نقاشی از
دانشگاه هنر تهران است .او از نسل چهارم طراحان گرافیک ایران محسوب شده و آغازگر تایپوگرافی در ایران بطور حرفهای و
کامل میباشد .وی اولین طراح ایرانی است که نامش در ویرایش جدید کتاب تاریخ طراحی گرافیک ،تألیف فیلیپبی.مگز ثبت
شده است.
رضا عابدینی کار حرفهای گرافیک را از سال  ۱۳۶۸با سفارشهایی کوچک از بنیاد سینمایی فارابی شروع کرد.
در  ۲۵سالگی اولین سفارش عمده ی کاری خودش را که طراحی پوسترهای یازدهمین جشنواره فجر بود ،را دریافت کرد و
تأمالتی که روی خصلتهای بصری کارهایش بر روی خط فارسی انجام میدهد سابقهاش به همان سفارش اول بر میگردد.
چالشی که وی به عنوان اولین چالش خود میگوید و هنوز هم در طراحی و گرافیک ایرانی وجود دارد بدین شرح است :
« در پروسهای که من این پوستر(جشنواره فجر) را طراحی میکردم این اولین بار بود که یک چالشی داشتم که باید یک مفاهیمی
را تبدیل میکردم به یک تصویر و یا پوستر که یک مخاطب عام داشت و یک کار به معنی واقعی ،کار حرفهای گرافیک بود .هیچ
مشکلی با بوجود آوردن و درست کردن تصویرها نداشتم ،ولو منابع مختلفی هم برای هر قسمت داشتیم من باالخره میتوانستم
با طراحی یا بازی با عکس ها یک کاری را ارائه بدهم .مشکل آنجایی درست می شد که می خواستم کارها را با تایپاد درگیر
کنم،اولین مشکل اینجا بود که نمیدانستم با فونتهای فارسی چکار باید بکنم ،و دوم اینکه نمی دانستم اینها را چطور با فونت
های رومن ترکیب کنم چون جشنواره یک جشنواره بینالمللی بود و میبایست هر دو تا نوشتار در آن استفاده میشد .و این دو
مشکل هنوز هم در گرافیک ایرانی وجود دارد».
وی تصمیم گرفت حروف فارسی و انگلیسی را با دست طراحی کند و در دورههای بعدتر جشنواره فجر نوشته ها را با الهام گرفتن
از منطق ُمهرهای سنتی ایرانی در کنار تصاویر اما جدا از آنها قرار داد.
ً
تا سالهای سال این تلقی در مورد خط فارسی وجود داشت که خط فارسی اساسا مشکل دارد و تایپ با آن به زیبایی تایپ حروف
ً
رومن نخواهد بود ،عابدینی که احتماال متاثر از تفکر فلسفی« احمد فردید» بود ،تسلیم این دیدگاه ساده انگارانه نشد .از نظر
فردید مسئلهی اصلی ،رسیدن به هویتی اصیل و ایرانی بود و مواجه انتقادی با تکنولوژی مدرن ،نقشی اساسی در این فرآیند ایفا
می کرد .عابدینی تصمیم گرفت به جای حواله دادن مشکل به ماهیت خط فارسی ،روی تکنولوژی مدرنی که ابزار اصلی کار
گرافیک بود تمرکز کند و همینجا بود که احساس کرد کلید معما را پیدا کرده است .مشکل حاال از نظر او در شکل استفاده از
ُ
ربی جدا جدا در خط فارسیای بود که همواره زیباییاش بر سرهم نوشتنش استوار بوده است.
منطق
ِ
حروف س ِ
«ما به طور طبیعی بعد از سال ها به خاطر اینکه روزنامه ها را به طور مداوم دیدیم و دیگر خوشنویسی به عنوان یک منبع برای
خوانایی نبوده است  ،نوشتار روزنامهای مبنای خوانا بودن متن برای ما شده است ،و هر چیزی که به این شکل(روزنامهای) به
لحاظ فرم پاک و منزه نوشته شده باشد ،ما میگوییم که این خواناست و این صد در صد به نظر من اشتباه است».
فلبداهگی خوشنویسی فارسی را به تایپ برگرداند ،تالشی که دست کم امروز برای
عابدینی حروف فارسی را بهم ریخت تا شاید
ِ
ما معادل بصری ِدورهای درخشان و احتماال درخشانترین دوران صنعت نشر بعد از انقالب است .اما تالش وی برای رسیدن
به نوعی گرافیک ایرانی به کارش با تایپ محدود نبود ،او میخواست فراتر از استفادهی ظاهری از عناصر سنتی به منطق ایرانی
ً
ً
برای تصویر سازی هم برسد .فضاهای طراحیهای او مطلقا مدرن و امروزی هستند نه الزاما از بتهجقه اثری هست نه الزاما از
بصری ایرانی اسالمی وصل میکند .عابدینی بدین ترتیب با سنت ایرانی کار
نستعلیق ،اما روحی در آنها هست که ما را به سنن
ِ
میکند اما وی طراح سنتی نیست.

18

آثار و مقاالت
پوسترهای رضا عابدینی

رضا عابدینی دبیر سرویس تجسمی ماهنامه هنری ،ادبی و فرهنگی سوره نیز بود ،وی لوگوی برنامهی روایت فتح را نیز طراحی
کرده است.
شهید مرتضی آوینی به رضا عابدینی می گوید:
«تو یک گرافیست حرفه ای هستی و هنرهای تکنولوژیک ،این ها مثل یک َمرکبی هستند که تو تا مهارت سواری گرفتن از آن را
پیدا نکنی امکان ندارد که بتوانی ببری آنجایی که دلت می خواهد».
رضا عابدینی در جایی از تأثیر مرتضی آوینی بر کارش میگوید  « :اگر یک چیزی باشد که بخواهی بگویی در کار عملی من به
عنوان گرافیک تأثیر گذاشته است  ،این درک و تلقی متفاوت شهید آوینی از تمام هنرهای تکنولوژیک بود».
و عابدینی همین جا از نسل مدرنیستهای قبل از خودش جدا میشود ،توجه وی به تکنولوژی نه از جنس تقابل و انکار بلکه
از جنس گفتگو بود .عابدینی نه به دنبال نوعی مدرنیزم روستایی و پاستورال ،که در پی نوعی خودآگاهی در پی رسانهای بود که
با آن کار می کرد .اینکه قواعد رایج گرافیک طی چه فرآیند اجتماعی وضع شده اند؟ کمپوزیسیون زیبا چه خصلتهایی دارد و
اصال چرا اینطور تعریف میشود؟ متن و تصویر چه رابطهای باید باهم داشته باشند؟ به چه معنی گرافیک در خدمت پیامیست
فرم اثر در واقع اهمیتی برای محتوای ِپیام کار پیدا میکند.
که سفارش دهندهی کار میخواهد در آن دیده َبشود؟ و کجاست که ِ
عابدینی برای رسیدن به یک نوع تسلط فرمی و سبکی مستقل از سفارشهایی که میگرفت شروع کرد به خلق آثاری برای خودش
با هدف تأمل بر خود رسانهی گرافیک .از جمله بعد از تجربهی گرافیک مجله هایی مثل سوره و فارابی و کارنامه  ،سعی کرد به
ً
معقولهی گرافیک مطبوعاتی شخصا فکر کند.
‹›به طور عام تصویر همیشه مکمل محتوای نوشتاری در مجالت است ،یک کانسپت در ذهنم بود که چطور میشود مجلهای
داشت که از این روتینهایی که ما داریم تبعیت نکند ولی در عین حال کارکرد مجله را داشته باشد ،یعنی ما یک مجله در میاوریم
که تصاویر در آن اصلـی هستن و در واقـع کمی هم اغـراق میکـردم و نوشتهها تزیینهای عکــسها هستند .و در اولین چاپ
مجلهی منظر اینچنین آوردیم که «منظر قصد تالفی بالیی را دارد که ادبیات بر سر هنر تجسمی آورده است» .در این مجله حتی
پیشبینی کردیم که چطور گفتگو داشته باشیم».
منظر زمستان  ۷۷منتشر شد و در تدوین آن ساعد مشکی با رضا عابدینی همکاری کرده بود .نویسندگان و هنرمندان متعددی با
منظر همکاری داشته اند.از علیرضا مشایخی ِ موسیقی دان تا ابوالفضل جلیلی که از او خواسته شده بود یک فریم از بین بیش از
افیک مستقل از پیام
یک میلیون فریمی که تا به حال ساخته را انتخاب کند .منظر نمونهی خوبیست از اینکه عابدینی چطور به گر ِ
و کارکردی که سفارش دهندهها ممکن است مدنظر داشته باشند ،فکر کرده.
وی خود را فردی فرمالیست معرفی میکند و تصورش این است که در جهانی که ما زندگی میکنیم هیچ مفهومی بدون فرم قابل
ارئه نیست.
«این دغدغه به عنوان یکی از مهم ترین هدف ها توی ذهنم بوده که کار من  ،لهجه ی شخص خود من را داشته باشد که شبیه
هیچکس دیگری نیست و بعد از آن انعکاسی از فضا و درگیریهای ذهنی من در کارم موجود باشد .خط فارسی مهمترین ِالمانی
افیک سویسی کرده
است که طراحان ایرانی باید به آن به طور دائم اقتدا بکنن .مربع و مستطیل نیست که گرافیک سویسی را گر ِ
است بلکه نحوهی استفاده از مربع هست که سویسی هست .دایره در کا ژاپنی ها ژاپنی هست و ما به راحتی میتوانیم دایرهی
ایرانی داشته باشیم».
وی تاکنون چندین جایزه بینالمللی را بخاطر آثارش دریافت کردهاست.رضا عابدینی در سال  1385/2006خورشیدی جایزه

لوگو های رضا عابدینی

19

صدهزار یورویی پرنسکالوس هلند را از آن خود کرد .نمایشگاه آثار او نیز در  ۱۱سپتامبر همان سال در آمستردام گشایش یافت.
عابدینی در نمایشگاههای متعدد داخلی و خارجی از جمله نمایشگاه پوسترهای سینمایی خانه سینما برای سه دوره ،دومین و
ششمین بی ینال طراحی گرافیک ایران ،نمایشگاه پوسترهای فرهنگ قشم ،نمایشگاه بین المللی موزه پوستر اسن(آلمان) برای
دو دوره ،نمایشگاه پوسترهای تجربی طراحان گرافیک ایران ،پوستر( Brief Encountersپاریس -ورشو) ،بیینال بینالمللی
(جمهوری چک) شرکت داشته است .و هم داور جشنوارههای بین الملی و داخلی بسیاری بوده است.وی یکی از دلیل های
خروج خود از ایران را چنین بیان میکند:
ً
«یکی از چیزهایی که واقعا من را عذاب میداد ،فضای ناسالم ،خستهکننده ِی روشنفکری ایرانی بود .دیدن دوباره و دوباره و دوباره
ی آدمها و تکرار همون حرفها و نه این که امنیت نداشته باشی ولی توی ایران کپی کردن یک کار خیلی راحت و عادی هست و
همه این کار را به راحتی انجام میدهند در صورتیکه در خارج از ایران و در سطح حرفهای راحت و عادی هست و همه این کار
را به راحتی انجام میدهند در صورتیکه در خارج از ایران و در سطح حرفهای چنین کاری باعث شرمندگی همه هست و امکان
ندارد تو کسی را پیدا بکنی با دقت تمام از روی دست یکی دیگر کار بکند .مهم تر از آن در مورد من این بد بود که کپی شدن
توسط دیگران اجازهی تجربیات شخصی من را میگرفت .و کسی نبود که در جلسات بپرسد که این کارها که انجام میدهی از
کجا ناشی شده ،یا فحش می دادند یا سوت بلبلی میکشیدن برای آدم ،هیچ کس دو خط ننوشت بگوید این کاری که میکنی
من فهمیدم که منبع کاری ات چه چیز بوده و فهمیدم که قصدت چیست و این اشتباهات را هم اینجا داشتی ،یک خط اگر شما
چنین چیزی پیدا کردی ،من حاضرم برگردم ایران و دوباره در وطنم کار کنم».
رضا عابدینی در حال حاضر به همراه خانواده اش در الههی هلند زندگی میکند و در دانشگاهی در بیروت به تدریس نیز مشغول
است .عابدینی در آبانماه سال  ۹۴پس از چندسال دوری از وطن با نمایشگاه ‹›طراحیخط›› در گالری آب/انبار باز هم حضوری
موفق داشت .طراحیخط مجموعه هشتاد و نه اثر از رضا عابدینی است که در مرز میان طراحی و خط (نوشتار) قرار دارد و از
دلبستگی طوالنی و عمیق او به این دو خبر میدهد.

سوابق تدریس

تدریس طراحی گرافیک ،طراحی بصری ،چاپ ،طراحی پوستر ،تایپوگرافی ،تایپ و تصویر در:
• دانشگاه آزاد
			
• دانشگاه تهران
• مدرسه هنرهای زیبا
			
• دانشگاه الزهرا

ورکشاپها

•فرانسه ،پاریس 		ECV
•هلند آ کادمی 		Hallo
•فرانسه 		Intuit/Lab
		
•ترکیه Mimar Sinan
•تایوان CPC

• لبنان LAU
• استرالیا RMIT
• قطر VCUQ
• دوبی AUD

فعالیتهای هنری

• عضو انجمن طراحان گرافیک ایران۱۳۷۶،
• ( )AGIعضو انجمن بینالمللی طراحان گرافیک۱۳۸۰
•  G.D.Sسرپرست کمیته فرهنگی۱۳۷۸
• نویسنده و منتقد در حوزه هنرهای تجسمی از۱۳۶۹
• ویرایش بخش تجسمی ماهنامه سوره۱۳۷۱،۷۲،
•مدیر هنری مجله تصویری›› منظر››

طراحی کتاب

•پیامبرنوشته خلیل جبران ،ایران۱۳۷۶،
•کتاب تصویری «منظر» ،ایران۱۳۷۸،
•هنرچاپ ،کتاب درسی در مدارس هنری ایران۱۳۷۹،
•قصه کوتولهها و درازها ،ایران۱۳۷۹،
•اتوبیوگرافیک ،گزیده ای از کارها،ایران۱۳۸۱،
• در ابتدا ،...گزیدهای از کارها،ایران۱۳۸۲،
• فرانسه PYRAMYD ،۱۳۸۳انتشارات  Design & Designers،رضا عابدینی ،طراحی و طراحان
• « »New Visual Culture of Modern Iranفرهنگ جدید تصویری ایران مدرن با همــکاری هانس و البر هلند۱۳۸۵
انتشارات BIZ، With Hans Wolbers
نمایشگاههای فردی
• در جهت عکس ،ایران • ۱۳۸۰،بازگشت ،ایران۱۳۸۱،
• کتاب نگاه ،پاریس۱۳۸۳
		
• پاسخ ،ایران۱۳۸۱،
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• زبان مادری ،تایوان۱۳۸۳
		
• بدون حرف ،ایران۱۳۸۵
نمایشگاههای گروهی
• دوساالنه تهران۱۳۷۰،۷۸،۸۲
		
• پوستر فیلم ،تهران۱۳۷۲،۷۳،۷۵
• پوسترهای فرهنگی ،جزیره قشم  • ۱۳۷۷نسل چهارم ،تهران۱۳۷۷
• نمایشگاه های گروهی در قـزوین ،هنـگ کنـگ ،کـره،ورشـو،پاریـس ،ژاپـن ،چیـن ،اوکـراین ،اسـن ،امونــت
 Echirolles،Toyama،Trnava،Brnoبیــروت ،آمستـــردام ،دوبــی ،دوهــه ،استــانــبـول ،کلــرادو.
جوایز
• جایزه اول :بهتــرین پوستــر فیــلم بـرای جشنــواره بینالمللی فیلم فجر ،ایران۱۳۷۲،۷۳،۷۵
• جایزه ویژه منتقدان فیلم ،برای بهترین پوستر فیلم،ایران۱۳۷۳
• بهترین پوستر فیلم ،ایران IRIB ۱۳۷۵جایزه ویژه
• جایزه سوم ،پوستر ،ششمین دوساالنه طراحان گرافیک ایران ،تهران۱۳۷۸
• جایزه ویژه ،خالقـیت ،انجمـن طراحـان گرافیک ایران ،تهران۱۳۷۸
• جایزه ویژه ،دوساالنه بینالمللی طراحی پوستر چیـن،چین۱۳۸۲،
• جایزه افتخاری ،نمایشگاه بینالمللی پوستــر کلــرادو ،ایاالت متحده امریکا۱۳۸۲
• جایزه اتحادیه هنرمندان تجــسمی جمــهوری چــک ،برنو۱۳۸۲،
• جایزه دوم ،پانــزدهمین فستیــوال پوستـــر شامونت ،فرانسه۱۳۸۲،
• جایزه طال ،سه ساالنه بینالمللی طراحی پوستر هنگ کنگ۱۳۸۲ ،
• جایزه اول و مدال طال ،هشتمین دوســاالنه بینالمللی طراحی پوستر مکزیک۱۳۸۲
• جایــزه نقره ،دومیـن دوسـاالنه بیـنالمــللی طراحی پوسترکره۱۳۸۲،
• جایـزه اول ،اولیـن دوســاالنه بیـن المللــی طــراحی پوسترجهان اسالم ،ایران۱۳۸۲
• مدال برنز ،دومین دوساالنه بینالمللی طراحی پــوسترچین۱۳۸۳
•جایزه اول ،نهمین فستیـــوال مطبــوعات کــودکان ونوجوانان ،ایران۱۳۸۳
• مدال نقــ ره ،بیستمین دوساالنه بیــنالمللی طراحـی پوستر ورشو ،لهستان۱۳۸۴
•جایزه اصلی پرنسکالوس ،هلند۱۳۸۵

شماره بعد :بیژن جناب

• زبان تصویری رضا عابدینی ،آمستردام۱۳۸۴
• هلند ،Den Haag ۱۳۸۵نمایشگاه پوسترPOSTRAM ،

وب سایت استاد رضا عابدینی:
http://www.rezaabedini.com
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پوستر دیجیتال
حمیدرضا عربی
93461048

آثار

و زیر ماه کولی
همه چیز بر او نگاه میکند
و او را توان دیدنشان نیست.
اکرلیک روی بوم  50در  70سانتیمتر
محمد للهگانی
94471006
لوگو شرکت تولید پوشاک  -رامین ایمانی ۹۳۴۶۱۰۰۸
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به سفارش فصلنامه هنری ِتخته
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طراحی کاریکاتور  -بیتا دهقان ۹۳۴۶۱۰۳۱
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اکریلیک روی مقوا  17در  24سانتی متر
سهیل کیانی
۹۳۴۶۱۰۵۴

جستاری بر خصلت های انیمیشن ملی
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تهیه و نگارش :علی عزیزی
استاد مدعو دانشگاه دامغان

کاریکاتور دیجیتال
احمد قاسمی زاده
۹۳۴۶۱۰۵۱

آثار خود جهت چاپ در نرشیه به رایانامه ارسال فرمایید.

طراحی با مداد کنته
حسین گودرزی
۹۴۴۶۱۰۲۴

با گذشت حدود دو قرن از رواج انیمیشن به عنوان یک رسانه فرهنگی و هنری ،این هنر شاهد تنوع سبک ها ،شیوه ها و
رویکردهای تکنیکی و محتوایی بوده و در این میان برخی از این سبک ها تبدیل به یک جریان شده اند .سبک هایی همچون انیمه
ژاپن ،دیزنی ،یو پی ای( )UPAیا زاگرب که اگرچه در بدو امر در مرزهای خاص جغرافیایی خود پدیدار شدهاند اما به مرور از
این مرزها فراتر رفته و در سایر کشورها نیز مورد پذیرش و استفاده قرار گرفته است.
این سوال که آیا ایران نیز می تواند انیمیشن ملی داشته باشد از سه منظر قابل تامل و پاسخگویی است .اول آنکه آیا زمینه های
بروز یک سبک ملی از جهت زیر ساختارهای تولیدی برای این هنر مهیاست؟ یعنی آیا سرمایه گذاری اقتصادی و نیروی
متخصص انسانی در حد کفایت برای شکل گیری یک جریان پایا وجود دارد؟ دوم آنکه آیا در جامعه امروز ایران ،که گسست
های فرهنگی نسل نو با ریشه های فرهنگ خودی مشهود است و ارتباطات گسترده این جامعه با جامعه جهانی ،پذیرش
اجتماعی الزم برای شکل گیری و استقبال از یک سبک ملی را دارد حال با فرض مثبت بودن پاسخ دو پرسش نخست؛ میتوان
ِ
سوال سومی را مطرح کرد و آن اینکه برای شکل گیری سبک ملی انیمیشن به چه عناصر نشانه ای میبایست توجه نمود تا بتوان
حاصل آنرا به واقع انیمیشن ملی نامید.
اما پیش از پاسخ به این پرسش الزم است مروری بر ریشه های شکل گیری سبک ها یا مکاتب انیمیشن در سایر نقاط دنیا
داشت .با نگاهی به سبک های رایج در تاریخ انیمیشن دنیا میتوان دریافت که برخی از کشورها با تکیه بر بنیان های هنر سنتی و
ملی خود ،سبک جدیدی را برای انیمیشن ایجاد کرده اند .به عنوان نمونه سبک انیمه ژاپن عناصر تصویری خود را از هنر مانگا
(کمیک استریپ سنتی ژاپن) وام می گیرد و برمبنای زیرساختهای اقتصادی و تولیدی آن کشور ،فرمهای متحرک سازی ویژه
ای را برمی گزیند که در مجموع معرف سبک انیمه ژاپن می باشد .این رویکرد را عالوه بر سبک انیمیشن عروسکی چک ،می
توان به نوعی در انیمیشن آمریکا و مکتب دیزنی نیز دید .سبک دیزنی از سویی از سنت رایج کمیک بوک ها بهره گرفته و از
سوی دیگر قواعد واقعگرایانه خود را از سینمای هالیوود به عاریه می گیرد .اما در برخی از سبک ها ،شرایط خاص تولید ،سبک
تصویری و ساختاری فیلم های انیمیشن را تعیین می کند .بطور ویژه مکتب یو پی ای در دوران جنگ جهانی و مکتب زاگرب در
یوگوسالوی ،بیش از آنکه وامدار سنت های تصویری یک فرهنگ یا کشور خاص باشند ،بخاطر محدودیت های شرایط تولید،
ابداع و انتخاب شده اند .بنابر این صحبت از شاخص های فرمی و محتوایی بدون توجه به مسائل اجتماعی و اقتصادی و پتانسیل
های تولید امری ابتر بنظر میرسد .با این وجود این نوشتار قصد دارد تا در این مجال کوتاه ضمن طرح مسئله ،فارغ از امکانات
اقتصادی ،اجتماعی و تولیدی ،بر خصلتهای فرمی و محتوایی تمرکز داشته باشد.
از آنجایی که برای ساختار و شاکله کلی انیمیشن نیز همچون سایر نمودهای هنری میتوان دو حوزه فرم و محتوا را قائل بود
بنابراین الزم است موضوع بحث را از این دو منظر مورد بررسی قرار داد .نگارنده بر این باور است که هنری را می توان «ملی»
نامید که به طور همزمان فرم و محتوای آن از یک نوع نگاه جهانشناختی و زیبایی شناسانه پیروی نماید .بدون تردید هر فیلمی
که با زبان فارسی و ملغمهای از شعر و ادبیات کهن تولید شود ،محتوای ایرانی ندارد یا به واسطه استفاده صوری از نشانه های
تصویری یا موسیقیایی هنر سنتی ایران ،فرمی ملی به خود نخواهد گرفت .بلکه برای دستیابی به فرم و محتوایی مطابق با شاخص
های فرهنگ ملی می بایست الیه هایی عمیق تر از فرهنگ و سنتهای هنری را واکاوی نمود .خوشبختانه در ایران سنتهای ادبی،
تصویری و روایی ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر داشته اند که میتواند زمینه بسیار مناسب و مساعدی برای بروز عناصر نشانه ای
خاص یک سبک ملی را فراهم نماید لذا در ادامه ،این عناصر نشانهای بطور خالصه مورد بررسی و کنکاش قرار خواهد گرفت ...
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پیمایشی بر نقوش نمادین در
گورستان سفیدچاه با تأکید بر آرایه
خورشید

چکیده:
تبرســتان از معدود سرزمینهایی است که هم در جهان اســاطیری شأن و نشان ویژهای دارد و هم در جهان واقعیت از نام و اعتبار
برخوردار اســت .محققان و پژوهشگران آشــنا به تاریخ و فرهنگ تمدنهاى کهن ،این مکان را بستر مناسبى براى کاوشهاى خود
دانســتهاند .سفیدچاه ،عنوان گورستانى است سرشار از نگارههای شــگرف که این قبرستان را از مکانى جهت نگهدارى متوفى به
گنجینهاى تاریخى بدل ســاخته است .این گورســتان یادمانی آیینی و تاریخی اســت که به عنوان یکی از اسناد معتبر در شناخت
هویت قومی و آیینی این سرزمین کشف شده است .این مکان حاوی گنجينهای از نقوش و تصاویر میباشــــد و در این رهگذر،
تبلور نقش خورشید در کنار دیگر تصاویر ،نشــــان از اهميت و نقش ویژه آن در ميان باورها و عقاید انســــانی میباشــد.نگاره
خورشید عالوه بر مضامین مذهبی یادآور آیینهای کهن پیش از دوره اسالمی میباشد .روند جستجو و تأکید در این مقاله ،مبتنی
بر این فرضیه اســت که جهان اساطیری و باورهای مردمی در شــکلگیری نقوش بسیار اثر گذرا بوده .در این تحقيق سعی گردیده
به روش توصيفی-تحليلی از طریق گردآوری و مطالعه اســناد و مدارك موجود کتابخانهای و همچنين ســنگهای موجود در این
گورستان و برداشت ميدانی و تحليل  40اثر ،ویژگیهای بصری و مفاهيم نمادین این نقش مایهها را مورد بررسی قرار دهيم .نتایج
بدست آمده نشان میدهد که باورهای مردمی و اعتقادات از یک سو و تأثیر عمیق ادیان کهن ،از مهم ترین علل شکلگیری مضامین
این نقوش هستند و روند تلفیق آنها پس از دوره اسالمی قابل توجه است .امید است تجلی و نمود این نشانهها که ریشه در ادیان
کهن دارند بیش از پیش باعث اصالت و هویت عمیق این سرزمین گردد.

واژگان کلیدی:
سنگ مزار ،سفیدچاه ،نگاره ،نقوش نمادین.

27

مقدمه:
هنر آنجا که رمزی و نمادین اســت ابزار مناســبی در بازگویی پیچیدگیهای معناشناختی ادیان به شمار میآید .بشر از زماني كه
خود را شناخت ،به دنبـــال كمـال و آفـرينش زيبـايي و گسترش اين زيبايي در زمينه هاي متنوع بود .در طول تاريخ ايران هميشه
بين هنر و ادبيات و مذهب ارتباط تنگاتنگي برقرار بـــوده اسـت و هنرمندان توانستند با زبان هنر ،معنا و مفهوم را در قالب نقش
هـــاي تزيينـي و نمـادين و مبتنـي بـر اصول زيباييشناختي بيان كنند .بطوركلي مجموعهاي از باورها ،اعتقادات ،ارزشها ،آداب
و رســـوم و سنن و همچنين مراسم گوناگون مذهبي و آييني در شكل گيري نگارههای مختلف تجلي يافته است .ایرانیان در طول
حیات خویش از عنصر بیبدیل هنر در نگارههای مختلف استفاده کردهاند .سنگ قبرها نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به عنوان
مکانی جهت هنرنمایی هنرهای مختلف مطرح شده است.
مردمان تبرستان نیز مانند دیگر مناطق ،براى تدفین مردگان خود آیین و رســــوم ویژهاى داشــته و مکان متوفى را با نگاه و زیبایى
شناسى خاص خود ،آراسته مىداشتند .از جمله این اماکن و سنگ مزارها مىتوان به گورستان سفیدچاه گلوگاه با پیشینه تاریخى
 1200سال اشاره کرد(علی نژاد.) 50،1393،
به درســتی معلوم نيســت که چه عواملی باعث شد تا ایرانيان توجه ویژه به سنگ قبر داشته باشــند و آن را تا مرز هنر بيارایند .از
سنگقبرهای گذشته ایران نشانۀ زیادی وجود ندارد و آیين تدفين و خاکسپاری ایران باستان نيز نشان از عدم وجود سنگ قبر دارد.
«اسالم اگر چه تدفين و به خاکسپاری را معمول کرد ،اما مقبرهسازی و برآوردن گور از سطح زمين و انداختن سنگ را ترویج نداد.
اگر چه هيچ نشان و مدرکی از چگونگی آغاز کار گذاشتن سنگ بر قبر در دست نيست ،اما صراحت فقه شيعه در چگونگی تدفين
و گذاشتن نشانه (سنگ) بر قبر پس از چهل روز ،میتواند سرآغاز این سنت به حساب آید»(تناولی.)7 ،1388 ،
در گورستان سفیدچاه نقوش از اهميت وااليي برخوردار است ،نقوش بعد از سنگ قبرهای برافراشته ،دومین عنصر وحدت بخش
محسوب ميگردند .این نگارهها در ارتباط مستقيم با تاريخ و فرهنگ كهن اين سرزمين و همچنـــين باورهـا ،اعتقـادات ،آداب و
رسوم و فرهنـگ بـومي منطقـه اسـت .متأســفانه مکانى با این وســعت و گســتردگى نقشمایه ،مورد نظر کارشناســان اندکى
قرار گرفته اســــت.مهمتـرین ویژگـی نگارههای این گورستان حضور نماد و آیین است .این نوشتار ،به بررسی حضور نگارههای
نمادین گورســتان سفیدچاه و چگونگی ارتباط و همنشــینی حضور نمادهای متأثر از ادیان کهن در پیش و پس از اسالم در این
مکان پرداخته است تا گوشه ای از تاریخچه گرافيک بومی این مرز و بوم را نمایان گرداند.
موقعیت جغرافیایی:
ســفیدچاه گورستانى است در شمال کشور که در بسیارى از تحقیقات و پژوههاى انجام یافته ،عنوان نخستین قبرستان مسلمانان
در ایران را به خود اختصاص داده اســت .این گورســتان در منتهىالیه جنوب شرقى استان مازندران در نزدیکى شهرستان بهشهر
قرار دارد که از نظر تقسیمات اداری دارای سه شهر بهشهر،گلوگاه،رستمکال و  3بخش و  6دهستان میباشد که بخشهای مرکزی
و گلوگاه در منطقه جلگهای و بخش یانهسر در ناحیه کوهستانی هزار جریب قرار دارد .روستای سفیدچاه متعلق به دوره سوم زمین
شناســی اســت و از نظر ژئومورفولوژیکی ،جزء منطقه کوهستانی البرز به حساب میآید .نوع خاک آن رسی ،ماسهای  ،گچی و
آهکی است که جنس سنگ مزارهای این گورستان نیز از همین گونه میباشد(علی نژاد() 50،1393،تصویر.)1
وجه تسمیه و واژهشناسی:
علت نامگذاری این روســتا به ســفیدچاه ،خاک ســفید رنگ آن اســت که دلیل آن نیز وجود آهک فراوان موجود در این منطقه
می باشــد .بنا به روایت موجود در قبر حاج جرجیس سفیدجایی ،ســفیدجا و نیز با توجه به پژوهشهای گسترده و نیز گفتههای
بومـــیان منطقه با عنــــاوینی چون اسپچاه ،اسپتن و روبار نیز نامگذاری شده است .اهالی این روستا بر این باورند که خاک
ِ
ِ
این گورســتان ،اجســاد مدفون را تا چندین سال سالم نگه داشته و مانع از پوسیدن آنها میشــود .بدین جهت بسیاری از اهالی
آبادیهای اطراف ،مردههایشــان را به این گورستان آورده و در جوار سه امامزاده موجود به نامهای ابراهیم ،منصور و عبدالرحمان
که منسوب به نوادگــــان موسیابنجعفر(ع) هســتند ،دفن میکنند .با توجه به مشاهدات موجود در سنگ مزارهای قرن  8و،9
روند شکلگیری قبرســتان سفیدچاه به حضور سادات میرعمادی ،مرعشــی ،روزافزونی و پادشاهان محلی دیگر مرتبط است.
تصویر:1نمای عمومی گورستان سفیدچاه .لفظ مرعش در لغتنامه دهخدا بدین ترتیب آمده است :کبوتری سیاه در پرواز_ مرعش منسوب به مرعش.نوعی کبوتر سفید در
پرواز(دهخدا .)342 ، 1377،مرعش شــهری است میان شام و روم و سادات مرعشی از آنجا به ایران نقل مکان کردند .یکی از
(مأخذ:نگارندگان)
نـــامدارتـرین مرعشیـان در قـرن هشتـم هجـری ،میـرقوامالدین ،معروف به میربزرگ است .طبق تحقیقات انجام یافته ،سادات
مرعشــی از حدود ســال  760الی 1005ق .در مناطق مختلف مازندران ،حکومت داشــتهاند (آژند .)147، 1365 ،حکومت
سادات مرعـــشی در مازنـدران ،یـــکی از مهمترین حکومتهای شیعی قبل از دوران صفویه است .در تاریخ تبرستان ،رویان و
مازندران درج گردیده که نسبت سید قوامالدین مرعشی ،بنیانگذار مرعشیان ،به امام زینالعابدین (ع)می رسد (ساسان پور1380
41،و(.)42تصویر )1
مضامین و نقوش گورستان سفیدچاه:
با نزدیک شــدن به این مکانی از دوردســت ،گویی تودهای از جمعیت در حالیکه خم گشتهاند و دست بر کمر دارند ،مخاطب را
نظارهگرند .انبوهی از حجمهای سنگی که در دل هم بر روی خاک قرار گرفتهاند .این سنگها دیگر فقط نشانی از حضور انسان
هایی که زمانی زیست داشتهاند ،ندارد بلکه دیگر مبدل به یک اثر تاریخی متمایز گشتهاند که تفکر هر مخـاطبی را بـر میانگیزد(
علی نژاد .)51،1393 ،تحقیقات انجام یافته ،حداقل تاریخ قبرهای این گورســتان را به دوران قاجار باز میگرداند .اما قبوری با

28

تاریخچه  ۱۲۰۰سال و  700سال هم در آن به چشم میخورد .کتیبهای موجود در سنگ مزارها ،قدمت این گورستـان را به دوران
صفویه منسـوب میدارد(وفایی.)115،1381،
با توجه به بررســــىهاى انجام شــده در پایگاه اینترنتى ایرانشــهر ،این گورســــتان در 17بهمن ماه  1381با شماره  7845در
فهرست آثار ملى ایران ثبت شــــده است .گورستان مذکور ،گنجینهاى از فرمها و نقوش پابرجاســــت که عالوه بر وظیفه اولیه
خود دراطالع رســانى به مخاطب در مورد فرد متوفى ،در ماوراى فرم مشهود خود ،مضامین و مفاهیم متفاوتى را دربردارد .ازآن
جمله مىتوان به اعتقاد و باورهایىکه باتکیه بر یک نقش ساده بارز مىگردد و نیز سخنانى که اشاره به زندگى و فرهنگ زمان خود
دارد ،رسید(علی نژاد.)52،1393 ،
به طور کلی یک ســنگ قبــر در مرحله اول به معرفی صاحب خــود پرداخته و از دیگر عملکردهای آن ،ایجــاد گونهای ارتباط
تصویری و نوشــتاری با بیینده در انتقال پیام خود در قالب مشــخصات فردی متوفی اســت(پویان و همکاران .)99،1389 ،در
بررســی اولیه نقوش سنگ مزارهای گورستان ســفیدچاه و مناطق اطراف (هزار جریب) متوجه اصلی بنیادین در شکلگیری این
نقوش میشــویم .اصلی که ریشــه تمام اشکال و فرمهای موجود در هســتی را برگرفته و آن حضور سه فرم اصلی دایره ،مربع و
مثلث در قالبهای گوناگون اســت .هر کدام از این اشــکال خود دارای معانی و مفاهیم بیشماری از رمز آلودی جهان هستی
میباشــند .به طور کلی نقوش موجود در گورستان ســفیدچاه را می توان به هفت رده تقسیمبندی کرد که از آن جمله میتوان به
ابزارهای کاربردی ،نقوش حیوانی ،گیاهی ،هندســی ،نمادین ،خوشنویسی و انسانی اشاره داشت.آنچه که در نگاه اول ،بیننده را
با خود وارد دنیای عجیب و شــگفتآوری میکند ،رویکرد بســیار سادهانگارانه و فرمها و نقوش بسیار ابتدایی و به دور از هرگونه
تزویر است(علی نژاد .)52،1393
با بررســی نقوش روی سنگ مزارها میتوان حدس زد تصاویر حک شده روی ســنگ قبرها ،ارتباط نزدیکی با شغل و حرفه فرد
متوفی دارد .نقوش نمادین بر اســاس باور به آخرت و ســیر تحول اندیشــهی زندگی پس از مرگ و نهادن وسایل اولیه زندگی در
قبور مردگان حک میشــدهاند .همچنین این نقوش بیانگر جنسیت فرد نیز میباشند .مانند استفاده از نقوش شمشیر ،کارد و تبر
که بیانگر متوفی مرد و اســتفاده از نقوش ابزار بافندگی یا شانه قالیبافی ،که به زبان محلی(کلچیت) خوانده میشود ،که اشاره به
متوفی زن دارند(همان.)53،
نقوش نمادین:
تزیینات در ســرزمینهایی همچون ایران که پیشینه سمبلیک و نمادین دارند ،دارای دو وجه کاربردی(مادی) و مفهومی(معنایی)
وآداب برآمده از
است ویکی از مهمترین شاخصههای هنر ایران چه پیش از اسالم وچه پس از آن ،رابطهایی است که میان هنر
ِ
مذهب وجود دارد .در ابتدای شکلگیری تمدن در ایران و در دورهای که کشاورزی اصل زندگی مردم را تشکیل میداد ،بسیاری
از نقوش ،مظاهری ازطبیعت همچون مار ،انسان ،ماهی ،پرنده ،بزکوهی و خورشید بودند در این میان ،نقشمایه خورشید ،کم و
بیش در تمامی مراکز تمدنی ایران باستان حضور داشته است(ندیم.)124،1385،
در ســنگ قبرهاى این گورســتان ،افزون بر نقوش هندســى ،گیاهى،حیوانى و ...عناصر نمادین جایگاه ویژهاى داشته و حضور
چشمگیراین عالئم نســبت به دیگر نقوش ،از نکات قابل توجه مىباشــد .از ویژگى هاى نقوش نمادین تنوع چشمگیر نشانهها
است .نقوشى به مانند :خورشید ،آینه ،سرو ،دو کبوتر ،انار و گل انار ،چلیپا و  ...که به مانند تمامى تصاویر موجود در گورستان،
به دور از هر گونه ریا و با ترکیب چند خط ســاده و فرمهاى اصلى شــکل مىگیرد .نقوشى بسیار ساده با مفاهیم غنى در ادبیات،
عرفان و فلسفه شرق(علی نژاد ()53،1393تصویر.)2
موضوع نگارههای گورستان سـفیدچــاه ،روایـاتی تصــویری و بسیــار خالصه از مضمــونها و پیشمتنهای کهـن و نمـادین
و گاه اســطورهای بوده اســت که به طرز پیچیدهای با دیگر ّ
ســنتها و فرهنـــگ اجتماعی بومی آمیخته شــدهاند .در این نگارهها
موضوعات تصویری به لحاظ مضمون ،محتوا ،ترکیببندی و نیز ســاختار فرمی به یکدیگر همبســته و مشابه هستند و برای هر
بینندهی ناآشنا ،پر ازدحام و بینظم به نظر میرسدّ .اما با آگاهی از منابع ادبی و نیز آشنایی با ّ
سنتهای عامیانهی متأثر از پیشمتن
های(پیش از اسالم) میتوان مضمونها و عناصر آنها را بازشناخت و مطالعه کرد.
نقشمایه خورشید ،پیشینه و مفاهیم اساطیری آن در قبل از اسالم:
به طور كلي اســطوره تاريخ مقدسي اســت كه حكايت از راز آفرينش ميكند و منشأ ازلي هر آئين ،هر پندار و هر كرداري است
كه در زمان آغاز اســاطير يك بار براي هميشه به وقوع پيوســته و از آن پس به صورت نمونه در آمده است .بنابراين اسطوره نقش
بزرگي در زندگي بشر داشته است ،به گونهاي كه انسان در طول دوران مديد اساطيري براساس اسطـوره فكر ،بيان و عمل ميكرده
و همهي ابعاد مادي و معنوي زندگياش تحت تاثير آن قـرار داشته است هر چند كه خود نيز از نحـوهي زندگي و تفكر بشري بي
نصيب نبوده و بدين ترتيب نوعي جهانبيني را براي او رقم زده اســت .فضايي كه تحت تاثير چنين نگرشي ايجاد ميشود(جهان
بيني اســاطيري) با روابط منطبق بر عقل استداللي چون علت و معلول ،زمان و مكان تناسبي ندارد لذا از واقعيت دور ميافتد و
به نمادي مثالي بدل ميشــود .زيرا بين نماد و اسطوره همبستگي و هم ريشگي خاصي وجود دارد و نمادگرايي خود نوعي بينش
اساطيري است و صورتي پيدا ميكند كه نمايانگر خاستگاه مشترك آن با هنر است(حاتمی خوشمردان.)25،1389،
خورشيد به عنوان يكی از مهمترين عناصر طبيعت ،يكی از تاثيرگذارترين پديدهها در زندگی آدميان بوده و همين امر سبب شده
در تمدنهای مختلف ،اســاطير و خدايان متعددی را برای آن در نظر بگيرند ،خدايانی كه روشــنی بخش ،حياتی و گرما آفرين
بودنـد ،خدايـانی مثـل :بلرفون  1در يونان ،بهیكی  2در هند ،جانوس  3در رم و ميترا  4درايران(بهار.)79 ،1375،
خورشيد ايزدی است كه يشت ششم درباره اوست .در اساطير ايران خورشيد ازاهميت فوق العادای بر خوردار است.

آثار و مقاالت

تصویر:2نقش خورشید و گل انار در
گورستان سفیدچاه(.مأخذ:نگارندگان)
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از نخســتين اديان ايرانی كه توجه خاصی به خورشيد داشته ،بايد از مهرپرستی يا ميترائسيم نام برد( .مهر)پهلوی، mihr :اوستا:
، miθraاز ايزدان كهن هند و ايران است كه در اوستا ازاهميت زيادی برخوردار بوده و يشت دهم اوستا از آن اوست(همان80،
) .پيـــش از ظــهور زرتشـت ،آريـائيـان مهـرپرستی را به عنوان دين خود انتخاب كرده بودند .مهر در اصل ايزدی است شريك
در فرمان روايی جهان ،بركت بخشنده و حامی عهد و پيمان که در اثر تحوالت اجتماعی ،اين ايـزد در جـامعـه ايـرانـی تبـديـل
به ايــــزد همـه طبقــات میگردد .در كيش ميترايی ،هفت جايگاه روحانی مشخص شده است  5که در اينجا به بررسی جايگاه
خورشید در ميترائســيم میپردازيم« :ششمين جايگاه ،منصب خورشيد است ولی درحقيقت نماينده ،خورشيد يا سل  6يا پيک
هليوس 7اســت .در كتاب اوستا به ويژه يشــت دهم كه ويژه ميثر( مهر) است ،ميترا و خورشيد روابط بسيار نزديكی با هم داشته
و در واقع همبســته هم وآنقدر به هم نزديک هستند كه مهر پرتو خورشيد شناسايی شده است .هنگامی كه كيش ميترا به اروپا راه
يافت ودر ميان مردم رواج یافت ،روميان خدای
خود را به جای خورشيد ايرانی نهادند»(رضایی)186_ 185، 1377،در آغاز يشت ششم چنين می آيد« :ما خورشيد فناناپذير و
با شكوه و تند اسب را خوشنود می سازيم» ( پور داوود .)344، 1377 ،خورشيد به واسطه عظمت و نور و فايده خويش هميشه
نزد كليه اقوام هند و اروپايی و سامی مورد تعظيم و تكريم بوده است .در ونديداد ،اهورامزدا در جواب زرتشت كه از او میپرسد
چه فروغی اســت كه از قبر جمشيد می تابد ،گويد :آنها فروغهای جاودانی ســتارگان و ماه و خورشيد است ،كه هر سال يكبار
در آنجا طلوع نموده ،غروب می كند .البته از خود اوســتا اطالعات زيادی درخصوص خورشــيد بدســت نمیآيد .فرشته فروغ
وروشنايی ،مهر است كه يشت دهم مخصوص اوست .هرچند كه مهر غير از خورشيد است و اين مسئله به خوبی از خود اوستا
بر میآيد ولی از زمانهای دور ،این دو همواره در کنار یکدیگر و گاه به اشــتباه یکی فرض شــدهاند .زمانی ايرانيان خورشيد را به
اســم مهر ستايش میكردند ،البته اين يكی شدن به گونه ديگر شكل يافته و آن اينكه در اوستا بيشتر از جنبه مهربانی و محبـــت
مهر سخـــن رفته و خورشيــــد به مـرتبه دوم نـزول میكند ،اما بعدها آئين مهر از آسيای صغير به روم نفوذ نمود و در آنجا مهر،
خورشــيد مغلوب نشدنی ناميده شد و به جایگاه نخستین خود بازگشت .در يشتها آمده« :ايرانيان غالبا به خورشيد سوگند مي
خوردند .همچنين خورشيد عالمت سلطنت و اقتدار ايران بوده و در باالی چادر شاهان صورت خورشيد كه از بلور ساخته شده
میدرخشيد» (همان.)309 ،
اين توجه به خورشــيد ريشــه در آيينهای باســتان مردم ايران دارد ،بهويژه آريايیهايی كه از نواحی شــمالی وارد ايران شدند و
نيروهای طبيعی را میپرســتيدند و یا اندیشــههای زروانی که بر پايه دوئيت «8هرمزد و اهريمن» شــکل گرفته بودند .جدال بين
هرمزد(نيروی روشــنايی و نيكی) و اهريمن (نيروی تاريكی و بدی) در واقع پايه و اســاس آيين مهر پرســتی گردید و زروان به
عنوان خدای فرمانروا بر نيک و بد شــناخته شــده او درآئين مهر تبديل به خدای واسطه بد و نيک میگردد و در چهارمين طبقه از
طبقات آســمانی قرار میگيرد ،يعنی بين پليدی و تاريكی كه در زمين بود و جهان روشــنايی و نيكی كه در طبقه هفتم میباشد.
مهر در اينجا به عنوان ايزد عهد و ميثاق اســت ،واسطه بين دو نيروی نيک و بد ،عهدی مربوط به چگونگی حكومت و طريقه آن
در عالم(همان.)310،
در آیین زرتشــتی خورشــید یکی از سه قبله در کنار آب و آتش اســـت که سه بـــار روزانـــه پیـــام اورمـــزد را به بشـــر می
رساند»(شوشــتری« .)15،1354،همچنین در اســاطیر ایران ،خورشــید اســت که نطفه کیومرث را پس از کشته شدن توسط
اهریمن ،پاک و منزه داشت و سپس به زمین بازگردانید تا از آن گیاهی بروید که ریشه مشی و مشیانه شد»(مهر.)51،1384،
در آيين مهرپرستي ،ذات نور مورد پرستش قرار ميگيرد و اين آيين همراه با خورشیدپرستی است .در اسامي روزهاي ايراني قديم،
روز يازدهم هر ماه « ،خور روز » یا «خورشید روز»؛ و روز شانزدهم هر ماه« ،مهر روز » نام دارد(یوسف نیا پاشا .)120،1385،
تصویر خورشید با فرم هایى زیبا و شکوهمند و نیز متنوع در طول تاریخ ایران بر سطوح مختلف نقش گردیده است .این گورستان
نیز شــاهد تنوع چشــمگیرى از این نقوش بوده که ساختارى ساده و تا حدى متنوع در فرم ظاهرى دارد .این نکته مى تواند حاکى
از توجه ویژه مردم از دوران باستان بر این نماد قدرتمند و مقدس باشد.انســــان از عناصر تصویــــرى پایه براى بیــــان مفاهیم
و نمایش نمادین آنها بهره مى گیرد .از دیر ایام در طول تاریخ ،فرم دایره براى نقش کردن خورشــید بســیار مورد توجه بوده است.
خصوصیاتى مانند تشــابه ظاهرى ،ســادگى بصرى ،تقارن و پیوســتگى فرم براى نمایش مفاهیم کمال بخشــى و گردش دائمى
خورشــید بسیار مناسب است .نقوشى بسیار ســاده که با تکرار فرم هاى دایره ،شکل مى گیرد .محققان ،نقوش را در این دوره که
متعلق به دوران نوســــنگى اســت جادویى و آیینى مى دانند  .به کار رفتن چنین ترکیبى براى نمایش خورشــــید در آسمان ،در
گورستان سفید چاه نیز به چشم مى خورد(.تصویر)3
فرم هاى دایره اى شکل بسیار ساده و انتزاعى که در وســط کادر محرابى شکل قرار گرفته اند.
با ارائه توضیحات کلی در باب اســاطیر می توان اینگونه بیان کرد که شــيوه ي بياني اغلب نقوش ،بيان نمادين و شبيه سازي مي
باشد .به نظر مي رسد ،نقوش ارائه شده  ،بازنمايي و بازگشايي دگر باره ي همان اساطیر است.

نقش مایه خورشید،پیشینه و مفاهیم مذهبی آن در بعد از اسالم:
« ســقوط دولت ساســاني و گسترش و اشــاعه دين اســام در ايران  ،آئين زرتشــت جاي خود را به دين جديد بر پايه اعتقاد به
وحدانيت الهي(توحید) وحي و كالم الهي (قرآن) و ســنت الهي (نبوت) داد ،و حكمتي مبتني بر وحدت ارائه كرد كه بر اساس
آن جهان آفرينش و هر چه در آن اســت صورتهاي متكثر يك حقيقتاند .اين اعتقاد كه اساس حكمت اسالمي را تشكيل مي
دهد در تمام شــئون زندگي از جمله هنر تاثير گذاشت و با اقتباس از هنر سرزمينهاي اسالمي ،هنري را بنيان گذاشت كه هدف
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آن تقويت پرستش و تذكار الهي و اساس آن وحدت و نمايش عيني آن بود .اصل وحدت در عين تماميت ،صورتهاي متكثري
در ايــن جهان دارد كه خود گواه وحدتاند .اين اصل كه از آن به عنوان «وحدت در كثرت» و «كثرت در وحدت» ياد ميشــود
در هنر موجب بروز صورتي انتزاعي و خلق تركيباتي جديد مبتني بر پوشــاندن يك دســت سطوح براي عدم جلب توجه طرح به
صورت مســتقل و ايجاد فضاي خالي گرديد تا نمايانگر وحدت باشد( .يوسف نيا پاشــا .)133، 1385،هنر اسالمي مبتني بر
معرفتي است كه خود سرشت روحاني دارد؛ معرفتي كه استادان سنتي هنر اسـالمي آ نرا «حکمت» نام نهاد هاند .چون در سنت
اســامي ،با صبغه عرفاني و روحانيت آن ،خردمندي و روحانيت از هم جدايي ناپذيرند و وجوه مختلف يك حقيقت به حساب
ميآيند  ،حكمتي كه هنر اسالمی بر آن استوار است چيــــزي جـــز جنبهي خردمندانه خود روحانيت اسالمي نيست .اين هنر
ً
بر علمي باطني مبتني اســت كه به ظواهر اشــياء نظر ندارد بلكه ناظر بر حقيقت دروني آنهاست.كه حصول آن صرفا به واسطه
ابـزاري كه سنت در اختيـار مينهــد ميـسر ميگردد .اعتقادات و روحيات مبتني بر حكمت و معرفت دين اسالم باعث ميشود
بينش اســامي جايگزين ديدگاه اساطيري شود ،و مضامين اســطوره اي در پرتو حكمت اشراقي مورد تأويل عرفاني واقع شدند.
لذا ،نمادهاي تصويري نيز با تأويلهای عرفاني ،مفـاهيم واالي خود را بـازيـافتند و همچنـان در شيوههاي مختلف هنري ،نقش
اندازي شدند .نمونههاي زيادي از اين نقوش نمادين در نگارههای تبرستان ،مشاهده ميشود .از جمله؛ نقوش سرو ،بته جقه كه
يادآور همان درخت زندگيست ،نقوش چليپا ،طاووس ،سيمرغ و نقوش بسيار ديگر(همان.)83:
ً
پس از اســام و در قرون اولیه هجری ،نقشــمایه خورشید اکثرا با تکیه بر مفاهیم پیشا اســامی اجرا میشد .برای مثال نقوش
پارچه ابریشمی کاشــان متعلق به قرن پنجم و ششم هجری ،به نوعی در تکریم و ستایش خورشید میباشد(بهداد)32،1392،
بعدهــا و بــه مرور زمان ،نقش خورشــید بــا مفاهیم اعتقادی اســام درآمیخت و با نقشها ی ديگری تركيب شــده اســت.
رايجترين آنها تركيب «شــير و خوشيد»« ،خوشيد و سيمرغ» «خوشــيد و طاووس» است .اما یکی دیگر از نمودهای خورشید
نقش چلیپا بود .چلیپا یا سواســتیکا رایجترین صورت خدای خورشــید نزد ایرانیان بوده است که برگرفته از میتراییسم است و در
طیف وسیعی از نگاره در گورستان سفیـدچاه دیـده میشود.
به گفته بختورتاش چلیپا نشــان خورشــید ،نماد فروغ بیپایان و ِمهر آنکه در ســپیدهدمان پیش از برآمــدن آفتاب بر جهان گرد
سیمگون روشنایی میافشاند و نگهبان خانمانها است(بختورتاش.)29،1380،
«لودويک مولر معتقد است ،آريايی ها اين عالمت را كه نماد
خورشيد است ،حتی قبل از پراكندگی تاريـخیشان به كـار میبردهاند و دليل گسترش همگانی آن در كشورهايی كه اقوام هند و
اروپايی اقامت گزيدهاند ،همين اســت پس خاستگاه آن به مقر اوليه آريايیها بر میگردد» (نجاتیان.)162 ،1389،بررسیهای
تاريخی نشــان میدهد پيشــينه نماد چليپا ،نه تنها در ايران بلكه در بيشترسرزمينها و فرهنگهای متفاوت ،بسی كهنتر و دورتر
از تاريخی است كه برای كيش مهر در نظر گرفتهاند .در واقع كيش مهری زندگی نوينی بدان بخشيده ،درست است كه در كيش
مهر چليپا نمادی بزرگ بوده و پيروان اين كيش آن را برپيشــانی ،دست يا رخت خود به نشانه شناسايی و سرسپردگی میكشيدند
و آن را نمادی برای خورشــید در نظر گرفته بودند اما پس از پيدايش دين مبين اســام چليپا نيز زندگی جديدی را آغاز كرد و معنا
و مفهوم جديدی يافته و به كار آمد( .بختورتاش.)45،1380،
به اعتقاد یونگ :نمی توان گفت نماد چلیپا همواره و در هر دوران تنها یک مفهوم داشته است زیرا اگر چنین بود رمز و راز و طراوت
خود را از دست میداد و تنها کـالمی سـاده میشد .چليپا افزون بر آنكه خود به تنهايی نقشی زيبا همراه با مفاهيم برجسته و ژرف
است ،در زمينه هنر و پديد آوردن نقشهای گوناگون دلپذير نیز هميشه به ويژه در هنر اسالمی عنصری كليدی به شمار میرود.
نقش چليپا از تاالر مساجد ،بلندی گلدستهها و گنبدهای فيروزگون و سر برافراشته گرفته تا خانهها و روی ظروف سفالين همواره
در دورههای مختلف اسالمی ديده میشود كه نشان از پيوند ناگسستنی اين نقش مايـه با گـذشته است ،كه هنرمنـد ناخداگاه به
آن تجــــسم میبخشد و نشان از اعتقاد نهفته و پنهان انســان به نيروهای باروری ،زايندگی ،پايندگی و داشتن قدرت برای راندن
اهريمن است(گوستاویونگ.)27،1389،
نقش خورشــید یا چلیپا از دیرباز در بردارنده :ارزشــهای دینی،کیفیت درمان بخشی،مفاهیم عاطفی و مردمی ،خاصیت پلیدی
زدائی ،در هم شکننده تاریکی و هراس ،مایه های خوشبختی و افزونی ،سرشار از ارزشهای پنداری رازآمیز و آسمانی بوده است.
همچنین به همراه خود معانی فراوان استعاره ای دارد بدین معنی که :در گردش روزگار و چرخش کائنات که پیچ و خم زندگانی
ممکن اســت گمراه کننده باشد رهنمونی مقدس برای انسان گمراه میباشد(نمادها و نشــانه های خطه مازندران.)36،1390،
نقش چلیپا بر روی جنگ افزارها ،زیورها ،کمربندها ،چرخ های نخ ریســی ،اندام انســان و دام ها ،بر روی سنگ مزارها ،لباسها
و پارچه ها ،ظروف و آبخوری ها ،بر خمره ها ،ســردر خانه ها و در اتاقها و چیزهای دیگر نهاده می شــده .در واقع انسان هرگاه
ظرفی برای خوراک ،کوزه ای برای آب ،کاســه ای برای نوشــیدن ،قربانگاه و نیایشگاهی برای پرستیدن ،خانه ای برای آرام گرفتن
و گوری بـــرای جـاودانه خفتـن ساخت ،بـر آنها نـگاره چلیپـا(گردونه مهر) کشید .به همین گونه بعد از پیدایش اسالم نیز نماد
چلیپا و چلیپاهای شکسته که هم از زیبایی برخوردار بود و هم رنگ دینی داشت و مقدس به شمار می رفت ،فراموش نشد و بلکه
جایگاهی برای نقش خورشــید شد.این یادمان با گیرائی گذشــته خود در دوره اسالمی نیز کاربرد داشت و زندگانی دیگری آغاز
کرد ،گاهی نیز ایرانیان اندیشــمند و خوش ذوق و هنر پرور از آن همراه با نام برخی از رهبران دینی نقوش زیبا و دلنشــین ساختند
و بر کاشــیکاریهای دلنواز مسجدها و پرستشگاهها نقش اســتوار و ماندگاری پدید آوردند( .پایان نامه نمادها و نشانه های خطه
مازندران )36_35آرامگاه ها بعد از مساجد بیشترین حجم بناها و مجموعه های بازمانده از دوران اسالمی را به خود اختصاص
داده اند .گورســتان ســفیدچاه یکی از گورستان هایی بود که پس از اســام این نقش در نگاره های آن ظهور کرد .با ورود اسالم
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مردم بی شــماری با آیین های گوناگون در این خطه به دین اسالم گرویدند .اما آداب و رسوم و روایات این کهنه پرستان با اسالم
درآمیخت .به طوری که ظاهر این نمادها که به شــدت نیاز به صور محسوس تجسمی داشت ،از آیین مهر گرفته شد اما مفهوم و
ً
جایگاه آن با نگاه به دین اسالم تغییر یافت .اما بعضی از این نمادها بدین خاطر که نوعی سمبل جهانی اند ،تقریبا معانی مشترک
خود را حفظ نموده اند.در واقع قرار گرفتن این نمادها در نگاره های این گورســتان از جایگاه ویژۀ آنها در باور مردمان این خطه
خبر می دهد نمادهایی که جزء الینفک زندگی مردمان این سرزمین است.
نتیجه گیری:
امروزه به لطف نمادها و اســطوره های به یادگار مانده  ،در حال کشــف تاریخ باستان هســتیم .هر چه باستان شناسان بیشتر به
گذشــته نزدیک می شوند دلبســتگی ها به رویداد های تاریخی کمتر می شــود و به پیکره ها  ،نقاشی ها  ،معابد و خطوطی که
برای ما باورهای انســان قدیم را آشــکار می کنند بیشتر  .و این امر به ما نشان می دهد که هنوز هم نمادها در آیین های مذهبی و
اســطوره های قبایل کوچک امروزی بدون کمترین تغییری در روند قرن ها یافت می شوند(گوستاویونگ.)34،1389،گورستان
تاریخى سفید چاه یکى از عجیب ترین اماکن از این دست مى باشد .قبرستانى با سنگ مزارهاى عمودى و حکاکى هاى رمزآلود
بر روى آنها که بیــــش از هر چیز براهمیت آن افزوده اند به گونه اى که در بدو ورود ،لشــــکرى عظیــم درصفوف منظم را مى
مانند که گویا به پا ایســتاده و نظاره گر تاریخند و در ســکوت پر رمز و رازشان ،حرف هایى بسیار براى گفتن دارند .نقوش سنگ
مزارهای گورستان سفیدچاه گویای نوع اندیشــیدن و بازگو کردن امرار معیشت انسان های زمان مختلف است .این گورستان به
لحاظ وسعت بسیار و نقوش متنوع و زیبای سنگ گورها که از دوره های مختلف قابل روئیت است بسیار حائز اهمیت است.
نقش خورشید بر سنگ قبر در گورستان سفیدچاه عالوه بر آن که عشق و بزرگداشت و نیایش این گوی آتشین چرخ که روزگاری
ِ
در خانۀ خود
بودن
زنده
دراز خدای جهانیان بوده است را نشان می دهد بلکه نشان از آن دارد که انسان به این بسنده نکرده که در
ِ
را رو به خورشــید بســازد و یا رو به خورشید نماز بگذارد ،بلکه دلبســتگی فزاینده ای نشان داده که پس از مرگ هم پیوند خود را
با خورشــید به نماد یک تراداد و شناخت دینی همچنان پاینده نگاهدارد .این واپســین نشانه بزرگداشت و ستایش از خورشید و
درخواســت پشتیبانی و آمرزش از خدای آسمان می باشــد ،خدای درخشان و آتشینی که هنوز و هنوزهای دیگر با همان غرور و
بزرگی بر غبار پرستندگان خویش می تابد و می نگرد و خود نادانسته محکوم نظم دیگری است(همان.)39،
امروزه شــناخت اساطیر و افسانه ها و ّ
قصه های اقوام و کشــف زبان رمزی آنها ،ازدیدگاه های مختلف بررسی می شوند .نگاره
های بکار رفته در گورستان سفیدچاه نیز از این مهم
مستثنی نیستّ .
توجه به نگاره های این گورستان ،جنبه ی روایتی بودن آنها و وجود روابط میان عناصر تصویری ،مضمون ها
و مفاهیم باطنی آنها را آشکار می سازد.اکثر این نگاره ها به مضمون ها ی بر جای مانده از دوران باستان اشاره دارد و و اندکی
دیگر از نگاره ها به مضمون های دینی ،مذهبی و اجتماعی اختصاص دارد .هنرمند گاهی در خلق این نگاره ها از ُبن مایه های
آیینی و اسطوره ای نقوش آگاه نبوده و تنها ،زیستن در جامعه ای ّ
سنتی سبب شده که او همچنان حافظ آن ُبن مایه ها باشد و آن
را پاس بدارد.
در مجموع ،از بررسی های به عمل آمده از حجم زیاد نگاره ها می توان پی به این مهم برد که این آرایه ها و نگاره های موجود در
گورستان سفیدچاه متأثر از ادیان کهن قبل و پس از دوره اسالمی ،باورهای مردمی،اعتقادات و حتی شرایط محیطی بوده است.
ً
همچنین آرایه خورشید که صرفا با هدف تزئین پدید نیامده است بلکه دارای مفاهیم نمادین بوده و شیوه بیانی ساده و رسا همراه
با تلفیقی از نگرش عینی و ذهنی بوده است .نقشمایه خورشید در دوره های مختلف زمانی در تبرستان با در نظر گرفتن به سابقه
تاریخی و ویژگی های فرهنگی و جغرافیایی این شهر ،همواره دارای پراکندگی صوری است.
مفاهیم اساطیری و آیینی اند که مضمون های گوناگونی را
در مجموع ،نگاره های این گورستان ،گنجینه ای از نقش ،خط و
ِ
ّ
تجسم می بخشند .در طول تاریخ ایران همیشه بین هنر و مذهب ،ارتباط تنگاتنگی بوداست و نگاره های اساطیری و نمادهای
آیینی بکار رفته در گورستان سفیدچاه نیز با زبان هنر ،معنا و مفهوم را در قالب آرایه های تزیینی و نمادین مبتنی بر اصول زیبایی
ِ
شناختی بیان می دارند.
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پی نوشتها:
 ،mithra _4خورشید ،خدای آریایی ،او را در میان خدایان ایرانی به عنوان متفق اهـورامـزدا ،خــدای روشنــی(سپنـتامینـو)
در جنـگ علیه اهریمـن (انکره مینو)خدای تاریکی ،میدانند.
 _5ر.ک.به(:یشت،4بند.)8
_1جايگاه كالغ - 2مقام كیخيوس یا کریپتوس كه به معنای پنهان و پوشيده است - 3جايگاه سرباز - ٤جايگاه شيـر ٥
جايـگاه يا مقـام پـارسی- 6جايگاه خورشيد - ٧جايگاه پدر يا پدر پدران.
 :sol _6سل ،خدای خورشيد در ميان روميان.
 :Helios _7هليوس ،خدای خورشيد در اساطير يونان باستان میباشد.
 _8خدای باستان آريايیها.
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چکیده
هنر معاصر ایران از اوایل دهه ی  20هجری خورشیدی به بعد تحوالت چشمگیری را به خود دیده است و ما همواره شاهد اتفاقاتی
مهم در هنر معاصر ایران بوده ایم  .عمده تحوالت هنر معاصر را می توان با ورود مدرنیسم به هنر و فرهنگ ایران بررسی کرد که با
ورود این ســبک هنری جنبش ها و مکتب های مهمی همچون ســقاخانه  ،شکل گرفت که می توان گفت از مهمترین جنبش های
آوانگارد هنر ایران محسوب می شود .در همین دوران نیز برگزاری چند دوره بی ینال (دوساالنه) برای ارائه ی آثار هنرمندان را نباید
از قلم انداخت که خود بســیار حائز اهمیت اســت.در این پژوهش که به صورت تحلیلی کتابخانه ای صورت گرفته این تاثیرات
مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
واژه های کلیدی :بی ینال( دو ساالنه)  ،هنر معاصر  ،سقاخانه  ،مدرنیسم
مقدمه
در آغاز ،الزم اســت به مباحثی کلی درباره ی هنر معاصر بپردازیم و دریابیم اساســا به چه دوره ای هنر معاصر گویند؟ و آیا الزم
اســت که هنر معاصر را از لحاظ دوره تقســیم بندی کرد یا خیر؟همانطور که می دانیم واژه ی معاصر یعنی به امروز تعلق داشتن و
به روز بودن  .پس شاید بتوان گفت هنر معاصر یعنی هنری که مربوط به یک زمان و مکان ،که دائم در حال تغییر و یا به عبارتی به
روز شدن است .برخی از منتقدان هنر معاصر را در هر  10سال یکبار بررسی می کنند و بر این باورند که عمر هنر معاصر  10سال
می باشد .عده ای دیگر نیز مبنای تقسیم بندی را از زمان شکل گیری سبک های بزرگ هنری قرار می دهند  .به عنوان مثال از دهه
ی  1970میالدی را که سبک مدرنیسم شکل گرفت را به این سو هنر معاصر محسوب می کنند .با توجه به پژوهش صورت گرفته
در این مقاله باید رد هنر معاصر ایران را از دهه ی  1320ه.ش به این ســو جست  .زیرا تغیرات اساسی در هنر معاصر ایران مربوط
به همین دهه می باشــد و اگر بخواهیم تقسیم بندی برای هنر معاصر داشــته باشیم آن را از دهه ی 20ه.ش مبنا قرار می دهیم .در
این پژوهش نیز با مکتب های نوگرایی همانند ســقاخانه که یکی از تاثیر گذارترین مکتب های هنری ایران معاصر محســوب می
شود آشنا می شویم.
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هنر معاصر ایران در طول دهه های پیشــین شــاهد تحوالت گوناگونی در عرصه های مختلف بوده اســت .دو تحول عمده هنر
معاصر ایران را وارد فصل تازه ای کرد  -1تاســیس هنرکده ی هنرهای زیبایی تهران در ســال  1320ه .ش که تا چند ســال تنها
دانشکده ی هنر ایران بود که توانست هنرمندانی را به صحنه ی هنرهای تجسمی آن روزها معرفی کند که بعدها هرکدام صاحب
سبک شدند .
 -2ورود مدرنیســم یا نوگرایی به ایران از سوی غرب البته بعد از حدود  70سال که از ظهورش می گذشت .این دو عامل باعث
پدید آمدن دوران تازه ای در هنر معاصر ایران شد که به دنبال آن سبک ها و مکتب های گوناگونی شکل گرفتند.
تاســیس هنرکده ی هنرهای زیبایی تهران توسط افرادی انجام شــد که همگی تفکرات مدرنیته را در ذهن می پروراندند و همین
عامل ســبب شد که هنرمندانی که در این هنرکده آموزش می دیدند اکثرا رو به ســوی مدرنیته و سبک های نو و تازه بیاورند .در
این دهه (دهه  ) 20آشــنایی مردم و جامعه ی هنری ایران با ســبک ها روند رو به رشدی داشت  .در واقع دهه ی  20فرصتی بود
تا اندکی از مباحث نوینی که ســالهای چندی از طرح آن ها در غرب می گذشت به جامعه ی هنری ایران راه یابند به همین دلیل
دهه های  20و  30را ســر آغاز یک حرکت نو برای هنر ایران می دانند و از دهه ی  30به بعد به خاطر ارتباط بیشــتر ایرانیان با
غربی ها و همچنین ســفرهای تحصیلی دانشجویان و هنرمندان به کشور های اروپایی و توجه دائم مطبوعات به هنرهای مدرنی
از جمله امپرسیونیســم و مدرنیســم و در ادامه فعالیت های پیگیر انجمن های فرهنگی کشورهای خارجی  ،همگی باعث روی
آوردن هنرمندان و جامعه به هنرهای مدرن شــد و می توان گفت عمده آشــنایی ایرانیان با این سبک های مدرن در همین دهه ها
بود .البته تاثیر گالری ها و بی ینال هایی که توســط ایرانیان و برخی کشــورها از جمله فرانسه  ،شوروی و آمریکا را در این رابطه
نباید نادیده گرفت.
در اوایل ورود مدرنیســم به ایران این سبک نو بسیاری از نویسندگان و منتقدان را بر آن داشت که با انتشار مقاله و کتاب هایی به
مخالفت با آن بر خیزند و آن را نوعی تهاجم غربی بدانند که هدفش نفوذ و تســلط فرهنگ غربی است .آنان معتقد بودند که هنر
و فرهنگ ایران باید به سوی سنت گرایی گام بردارد و هویت اصیل ایرانی خود را حفظ کند  .بنابراین مدرنیسم به محض ورودش
به ایران باعث شکل گیری دو جبهه ی هنری شد  ،سنت گرا (ملی گرایان ) و مدرنیسم گرایان .همانطور که ذکر شد سنت گرایان
به دنبال حفظ هنر ناب ایرانی بودند و اعتقاد به اســتفاده از مواد بومی برای خلق اثر داشــتند .ولی از سوی دیگر مدرنیسم گرایان
براین باور بودند که ایران برای جلوگیری از عقب ماندگی هنری و فرهنگی باید مدرنیسم را بپذیرد و از آن به نفع خود استفاده کند .
از جمله کســانی که در رابطه با پدیده غربزدگی مقاالت و کتاب هایی عرضه داشتند می توان از جالل آل احمد از متفکران دهه
ی  40نام برد  .آل احمد در کتابی تحت عنوان غربزدگی به شــدت با مدرنیته و غرب گرایان مخالفت می کند و در بعضی موارد
با لحنی تند آنان را مورد سرزنش قرار می دهد .آل احمد معتقد به ساختن هنر و فرهنگ کامال بومی و ایرانی دارد که رو به سوی
اسالم شیعی گام بردارد .اما در جایی دیگر برخی روشنفکران از جمله فتحعلی آخوند زاده اسالم را محکوم به عامل انحراف می
کند و اســام را مانع بازســازی ایران باستان و بازگشت به شکوه و جالل آن دوران می داند  .این طرز تفکر بعد از مدتی گسترش
یافت و در زمان حکومت پهلوی به خصوص دوران حکومت رضاخان بســیار مورد حمایت قرار گرفت و تا حدودی بخشــی از
سیاست های فرهنگی حکومت را به خود اختصاص داد.
عده ای نیز به صراحت اعالم داشتند که جامعه ناچار است که هنر و سبک های جدید و نو را که متعلق به غرب هستند را بپذیرد .
به عنوان مثال پرویز مرزبان در شماره ی  9دوره ی ششم مجله ی سخن  ،سال  ،1334در مقاله ای تحت عنوان ( هنر نو نقاشی
نو )
هنرمندان هموطن خود را تشــویق به پذیرش هنر نو کرد و می گوید  ( :باالخره باید تعارف را کنار گذاشــت وقت آن است که به
صراحت گفته شــود هنر نو متعلق و وابسته به تمدن کنونی مغرب زمین اســت و زبان دل و نمودار زندگی کنونی انسان امروزی
اســت  .این هنر نه فقط واقعیت و اصالت دارد  ،بلکه هنری پر ارزش و عالی اســت که با درخشــانترین دوره های هنری بشری
برابری می کند  .هرکه حوصله و جراتش را ندارد دم فرو بندد و به کناری نشیند  ،اما آنکه به جست و جو افتاده و خطر می کند و
دل به این دریای پهناور می دهد بی شک دست خالی از در و صدف بر نمی گردد).
در جایی دیگر برخی هنرمندان و منتقدان بر این باورند که هنر متعلق به شرق و غرب نیست بلکه هنر یک چیز همگانی است و
اطالق عنوان هنر غربی یا شــرقی را تا حدودی انکار می کنند  .بهرنگ پور حسینی از هنرمندان معاصر در مقاله ی هنر ایرانی یا
هنرمند ایرانی می گوید  ( :شرقیت و غربیت ناب وجود ندارد  .در طول تاریخ همواره منطق پیوست و در آمیختگی در این تقابل
متافیزیکی در کار بوده اســت  .اگر بتوان در مورد مناطق چین و هند اصطالح شــرق را به کار برد  ،دســت کم در مورد منطقه ی
ایران که همواره محل برخورد و تبادل فرهنگ های گوناگون بوده اطالق عنوان شرق بحث بر انگیز است  .حتی اگر مفهوم شرق
را در زمینه ی تاریخی آن بپذیریم امروزه پس از گسســتی که مدرنیته ایجاد کرده است در شرایط جهانی ما به جهان ها و فرهنگ
های گوناگون تعلق پیدا کرده ایم که دیگر از آن شرقیت پیشا مدرن اثری نمانده است( ) .بهرنگ پورحسینی مقاله ی هنر ایرانی
یا هنرمند ایرانی -نشریه هنرهای تصویری چاپ  -34تابستان )89
در اینجا الزم است به صورت اجمالی به برررسی یکی از مهمترین اتفاقات هنری ایران در دوران حکومت پهلوی  ،یعنی برگزاری
 5دوره بی ینال (دوساالنه) بپردازیم که بسیار بر شکل گیری و حرکت روبه رشد هنر معاصر ایران تاثیرگذار و مهم بودند.
این بی ینال ها از سال  1337ه.ش تا سال  1345ه.ش  ،هر دوسال یکبار و در طی  5دوره برگزار شدند .این بی ینال ها با هدف
آشنا شدن جامعه با جدیدترین سبک هنری دنیا یعنی مدرنیسم و همچنین شناخته شدن در بین مجامع هنری بین المللی توسط
حکومت وقت پهلوی و با همکاری برخی هنرمندان برگزار می شد .در بی ینال اول و دوم ما شاهد ارائه ی آثاری صرفا تقلیدی از
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سبک هنر مدرنیسم غربی توسط هنرمندان هستیم که مورد توجه جامعه قرار نگرفت اما نکته ی اصلی این بی ینال ها در پذیرفته
شدن هنر مدرنیسم به طور رسمی در هنر معاصر ایران هستیم .در بی ینال بعدی مسئوالن برگزار کننده به این نکته رسیده بودند که
هنرمند نوگرای ایرانی نباید تقلیدی صرف از هنر غربی داشته باشدو باید هنری با هویت ملی ارائه دهد .از اتفاقات مثبت این بی
ینال شکل گیری جریان سقاخانه و شناخته شدن هنرمندان بزرگی چون ناصر اویسی و ژازه طباطبایی است  .اویسی و طباطبایی
از هنرمندانی هســتند که هنرهای سنتی ایران دغدغه ی کارشان بود و همواره در جست و جوی قلمروی فرم بودند بسیاری اینان
را از اولین هنرمندان مدرنیســم ایرانی می دانند .چهارمین بی ینال که در سال  1343ه.ش برپا شد تا حدودی انتظارات جامعه و
مسئوالن برگزار کننده را بر آورده کرد .زیرا برخی از آثار هنرمندان مکتب سقاخانه که هم نوگرا بودند و هم با هویت ملی سازگار
بودند مورد اســتقبال قرار گرفتند .اتفاق مهم دیگر این بی ینال اعتراض برخی از هنرمندان نســبت به شــیوه ی داوری و تشکیل
تــاالری بنام تاالر ایران( بعد ها به تاالر قندریز تغییر نام داد) برای نمایش آثارشــان بود که از جمله آنها می توان از عربشــاهی،
قندریز ،شــیوا ،پیالرام و  ...نام برد .بی ینال آخر یا پنجم از دو جهت حائز اهمیت اســت -1 :دعوت از هنرمندان خارجی برای
شــرکت در این بی ینال  -2همکاری آر سی دی(پیمان نظامی ایران ،ترکیه و پاکستان) برای برگزاری این بی ینال .پس در این بی
ینال گویا هدف مسئوالن بیشتر مسائل سیاسی بوده است تا هنری.
در ادامه به بررســی مکتب ســقاخانه که تلفیقی بود از عناصر بومی مذهبی و مدرنیته می پردازیم که بسیار بر هنر معاصر ایران
حتی تا به امروز موثر بوده است.

سقاخانه ،جنبش نوگرای ایرانی

این مکتب را که می توان آن را یکی از مکتب های پیشــرو و آوانگارد ایران دانســت از زمان ظهورش توانسته است آثاری را برای
هنر معاصر ایران خلق کند که بسیار متفاوت و در خور توجه هستند  .هنر سقاخانه ترکیبی از هنر سنتی و در واقع مذهبی ایران با
هنر مدرن می باشــد که هنرمندان این جنبش این دو را به نحوی بسیار زیبا تلفیق کرده اند .این مکتب اولین تالش نقاشان جوان
برای جســت و جو و بهره گیری از هویت ملی است  .استفاده از مفاهیم و سمبل های مربوط به اعتقادات یک جامعه به صورت
کشــف بزرگی هنرمندان این مکتب را به هیجان آورده بود .کامران دیبا معتقد اســت که خوشــبختانه نقاشان این مکتب با ابعاد
معنوی و ســمبلیک کشف خود آشنا و مانوس بوده اند  ..حتی استفاده ی مستقیم از روش های تصویری متداول در دعا و نوشته
های دینی توام با روحیه ای تازه و آگاه از هنر مدرن بوده و از همه مهمتر نتیجه ی آن جدی و موفقیت آمیز می باشد .وی همچنین
هنر سقاخانه را نوعی پاپ آرت معنوی می داند که به باورهای عمیق و نمادهای عامه ایرانی اشاره دارد.
سقاخانه عنوانی بود که اولین بار کریم امامی (منتقد و روزنامه نگار) در یکی از بی ینال(دوساالنه) های نقاشی تهران برای برخی
از آثار حسین زنده رودی بکار برد .امامی معتقد است که بنیان این مکتب با ارائه ی این آثار که نمایانگر تحوالت سبکی و فرمی
در نقاشــی است نهاده شــد .وی آثار زنده رودی را به صورت فرم ها و حجم های هندسی می داند که گویای عزاداری شیعیان و
یاد آور تکیه ها و حسینیه هاست  .سقاخانه در اصل مکانی بود که هم کارکرد مذهبی داشت و هم کارکرد خیریه ای .سقاخانه ها
یک تورفتگی در برخی کوچه ها و معابر بودند که در جلوی آن مخزنی آب همراه با کاسه ای مسی که در داخل آن دستی به نشانه
ی دســت ساقی کربال تعبیه شــده بود و در پشت مخزن فضایی بود برای روشن کردن شمع توسط حاجتمندان که توسط نورهای
تقدس گونه تزئین شده بود.
سقاخانه ای ها که یک هنر مدرن و جدید را ارائه می دادند در اوایل با استقبال و حمایت وزارت فرهنگ حکومت وقت و بسیاری
از هنرمندان مواجه شدند چرا که تا حدودی انتظارات حکومت را بر آورده کرده بودند  .مکتب سقاخانه از زمان ظهورش تا هنگام
اوج درخشــش خود مدیون دو عامل اساسی است»  -1تاسیس دانشــکده ی هنرهای زیبایی تهران در سال  -2 .1320حمایت
هــای دولت وقت به خصوص وزارت فرهنگ .هنرکده ی هنر های زیبایی تهران نقاشــان بنامی را در خود پرورش داد که بعد از
مدتی به مکتب ســقاخانه پیوســتند و با خلق آثاری متفاوت و مفهومی باعث شناخته شــدن و درخشیدن این مکتب شدند .اما
حمایــت های دولت وقت به خصوص خانواده ی دیبا ( فرح دیبا و کامــران دیبا) را نباید نادیده گرفت .خانم فرح دیبا چون خود
در اروپا تحصیل کرده بود و به هنرهای مدرن و نوظهور عالقه داشــت با این هدف که بتواند هنر ایران را در میان غربیان یک هنر
مدرن و در عین حال متفاوت جلوه دهد و با برگزاری یک ســری بی ینال ها و بعد ها با برپایی جشــن هایی موسوم به جشن هنر
شیراز از این جنبش نو ظهور و مدرن ایرانی حمایت می کرد.
آنچه که آثار ســقاخانه ای ها را با دیگر هنرمندان متمایز کرده اســت به کار گیری فرم ها و ترکیب های خاص است .بسیاری از
هنرمندان این مکتب از فرم هایی مانند نقش گلیم ،کتیبه ،مهر و حتی در بعضی آثار از موتیف های دوران باســتان اســتفاده شده
است  .از دیگر ویژگی های متمایز کننده ی این مکتب استفاده از خوشنویسی به صورت گسترده در هنر نقاشی است  .به عنوان
مثال حســین زنده رودی در سیاه مشق هایش به صورتی کامال زیبا از خوشنویسی استفاده می کند که در واقع باید گفت که او با
خط و نقش بازی کرده است .یا در آثار ژازه طباطبایی می بینیم که او زن هایی را که به زنان قاجاری شبیه هستند و غالبا یک نوع
لباس و صورت دارند را نقش کرده و در میان و کناره های اثر از خوشنویســی اســتفاده کرده اســت که این نشان دهنده ی تسلط
هنرمندان مکتب سقاخانه به هنرهای خطاطی و نقاشی است .
.منتقدین هنری ملی گرا معتقد بودند که هنر ســقاخانه دنباله روی هنر مدرنیته ی غربی اســت از این روی نباید از آن استفاده و
پیروی کرد ( .اســتدالل بروجردی درباره ی ملی گرایان این اســت که معضل اصلی ملی گرایان برخواسته از بالتکلیفی و تعلیق
شان میان دو فرهنگ بود .آنها هرچند خواهان تعلیق عقل گرایی مدرن بر سنت های کهنه بودند ولی به هیچ کدام تعلق نداشتند.
آنها تمایل به تلفیق گرایی را ابتدا با تجلیل از شکوه ایران باستان و بعد با حمایت از جریان های سکوالر  ،ملی گرا  ،سوسیالیسم
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و اصالت علم انعکاس دادند و این ناهمگونی باعث می شــود که ما اکنون شاهد هیچ نوع اندیشه ی منسجم ویژه ای که قابلیت
متصف کردن هنر رسمی را داشته باشد  ،نیستیم().کشمیر شکن ،حمید .)1394
به اعتقاد کریم امامی مکتب ســقاخانه با بازگشتی به هنرهای گذشــته  ،رنسانسی در هنر ایران ایجاد کرده است و مکتبی ملی را
شــکل داده است .وی همچنین اذعان می داردکه ســقاخانه در عمل ادامه دهنده ی راه هنرمندان قدیم ایران است و نام دیگر آن
را نو-ملی گرایی می نامد .این ســخن امامی به نظر می رســد که در دفاع از هنرمندان سقاخانه در برابر انتقاداتی بود که دامنگیر
مکتب شده بود .زیرا همانطور که قبال ذکر شد برخی از منتقدان ملی گرا بر این باور بودند که هنر سقاخانه به سبب پیروی از پسند
غربیان و همچنین گرایش به معیار های غربی در آن به عنوان نقطه ی ضعف هنر ایران محسوب می شود.
در مورد افول مکتب سقاخانه نمی توان گفت که به کلی از هنر معاصر ایران محو شده است و به جز آثاری چند از آن چیزی باقی
نمانده اســت بلکه بسیاری از پیروان مکتب ســقاخانه هنوز آثاری ارزنده ارائه می دهند و به عنوان آثاری متفاوت در هنر معاصر
ایران می درخشند.

نتیجه گیری

در بررسی هنر معاصر ایران از دهه ی  20ه.ش تا پایان بی ینال ها می توان دریافت که عواملی چند بر هنر معاصر ایران تاثیرات
قابل توجهی گذاشته اندکه شاید بتوان مهمترین این عوامل را تاثیر بی ینال ها دانست که توانست هنر مدرنیته را به جامعه معرفی
کند و بعد از مدتی باعث پدید آمدن مکتب های هنری همچون مکتب ســقاخانه شــد .مکتب سقاخانه که یکی از مکتب های
آوانگارد هنر معاصر ایران اســت توانســت با تلفیق عناصر ملی مذهبی با مدرنیته یک سبک کامال ملی و نو را به همگان معرفی
کند .و هنرمندان بزرگ و صاحب سبکی را به جامعه ی هنری معرفی کند .البته نباید درخشش آثار سقاخانه ای ها را در گالری ها
و حراجی های بین المللی فراموش کرد که از آن جمله می توان به بازار و گالری کریستی شعبه ی خاورمیانه نام برد که هنرمندان
این مکتب رکورد های را در فروش اینا حراجی به ثبت رســانده اند .پس می توان نتیجه گرفت که هنر معاصر ایران علی رغم این
که تحوالت و تغییرات زیادی به خود دیده اســت ولی توانسته است از آنها اســتفاده هایی به نفع خود ببرد و دست خالی از این
جریانات نرود .امید می رود که هنر معاصر این مرز و بوم اصالت واقعی و در خور شان خود را به دنیا نشان دهد و هر روز شاهد
ترقی آن باشیم چرا که هنر ایرانی بسیار ارزشمند و واالست.
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(فیلمنامهنویس)

نظرتون راجع به دانشکده ی هنر دانشگاه دامغان چیه ؟
این خوبه که تو شهرستان ها رشته ی هنری باشه  .فضای این شهر هم فضای دل پذیری هست  ،محیط باز با تراکم
•
کمی داره که با روحیه ی هنری سازگاره و ترافیک و شلوغی شهرهای بزرگ رو هم نداره  .یک مشکلی که فک کنم هست اونم این
ً
که تو شهرستان مشکل استاد داریم  .چون دامغان فرودگاه هم نداره  ،مسیر نسبتا سختی هست  .اگر بتوانند استاد های خوب رو
جذب کنند  ،خیلی در انگیزه ی بچه ها مؤثر هست و باعث میشه که رکود نداشته باشن  .البته دانشجوی هنر باید اشتیاق داشته
باشه و کار کنه و نخواد که فقط مدرک بگیره  .باید کار بلد باشه و به اون عشق داشته باشه  .بلد بودن هم ذوق و انگیزه می خواد .
ذوق هم از جهتی مربوط به استاد و از جهتی مربوط به شهر میشه که ارتباط ایجاد کنه و بچه ها استفاده کنن و کارهای مرتبط با
رشتشون رو انجام بدن  .دانشگاه باید انگیزه ای ایجاد کنه تا بچه ها به دلیل دوری از شهر و خانواده  ،دلسرد نشن .
دانشجویان چگونه در دوران تحصیل به بازار کار وارد بشن ؟
یک مشکلی هست که شهر دامغان خودش در حوزه ی انیمیشن فعال نیست  .حتی اگر شرکت های خصوصی بود ،
•
بچه ها از فضای کار دور نمی ماندند  .پس به ناچار باید ارتباط خود را با شهرهای اطراف مثل سمنان  ،تهران و … برقرار کنن .
ً
چون نمی توانند اینجوری موفق بشن  .ارتباط هم حتما نباید فیزیکی باشه و میشه از همه ی راه های ارتباطی جدید استفاده کرد.
دانشجو باید هم زمان با تحصیل به کار هم فک کنه  .استادان هم باید به ارتباطات دانشجوها کمک کنند که محدود به دامغان
نشوند .
به نظر شما بعد از کارشناسی دانشجوها به سمت ادامه تحصیل برن یا کار و تولید ؟
فرهنگ آموزش عالی اینه که بچه هارو برای پژوهش تربیت میکنه نه تولید  .یعنی اون ها میان تا سواد پیدا کنند ،
•
منتقد بشن  ،آموزش بدن یا تحقیق کنند و فرد میتونه استاد هم بشه .آموزش عالی برای خودش کارشناس تربیت میکنه و معتقده
ً
که تولید به او ربطی نداره و فرد نهایتا میتونه به عنوان کارگردان انیمیشن در پستی از تولید کار کنه  .پس شرایط ایجاد میکنه که
به ناچار به سمت تولید برن  ،چون مجبور هستن  .دانشجو باید هم زمان با آموزش عالی به کالس های خصوصی یا آزاد بره و
دانشگاه هم باید کالس ها و کارگاه هایی مثل آشنایی با نرم افزارهای مربوط به این رشته بزاره و در این کارگاه ها استعداد یابی کنه.
البته این کار جزء وظایف دانشگاه تعریف نشده ولی دانشگاه میتونه کمک کنه و دانشجوها رو معرفی کنه تا وارد تولید بشن  .این
خوب نیست که در همه ی زمینه ها اطالعات داشته باشن اما حداقل در یک زمینه اونقد ماهر نباشن تا بخوان برن و در جایی
کار کنند  .بعضی ها فک میکنن تا لیسانس گرفتن میتونن همینجوری برن و تو یک شرکت کار کنند  ،نه اینطور نیس  .باید انرژی
بزارن و تو دوران تحصیل هم کار کرده باشن  .اگر توقع دارن که بعد فوق لیسانس با نیروی بیشتری وارد کار بشن  ،خوبه چون
مدرک ارزشمندتری دارن اما اگر انتظار دارن که بدون کار کردن و فقط بخاطر مدرک فوق لیسانس وارد کار بشن این اشتباهه ،
ً
چون حتما باید کار کرده باشن و با لیسانس هم میتونن وارد بازار کار و تولید بشن  .اگر فقط میخوان مدرک داشته باشن  ،با فوق
لیسانس میتونن تو دانشگاه هایی مثل علمی کاربردی به راحتی تدریس کنند و کار به راحتی براشون پیدا میشه  .حتی تو تهران
هم میتونن تدریس کنن  .اگر االن انگیزه و آمادگی دارن بهتره که برای فوق لیسانس بخونن و نزارن برای سال های بعد و هم زمان
کار تولید هم بکنند .
آینده ی انیمیشن ایران رو چگونه می بینین ؟
رانتهایی که در انیمیشن هست باعث میشه که انیمیشن کیفیت نداشته باشه  .اگر این رو اصالح کنند و سیاست به
•
گونه ای باشه که از اکران پول دربیارن  ،آینده ی خوبی خواهیم داشت چون توانایی ساخت کیفی را داریم .
حرف و سخن آخری که برای دانشجویان دانشگاه دامغان دارین  ،چیه ؟
در بازار کار مشکالتی هست که منحصر به انیمیشن نیست  .یک نوع رکود و بالتکلیفی در همه ی هنرها هست .
•
انیمیشن االن نسبت به خیلی از هنرهای دیگر پول ساز تر است  .در شغل هایی مثل گرافیک  ،عکاسی یا حتی سینما دست خیلی
زیاد است و به سختی می توان به یک سمت شغلی رسید اما انیمیشن خیلی راحت تر است  .انیمیشن در مقایسه با بقیه ی هنرها
جای پشیمانی ندارد  .انیمیشن یک انگیزه و ویژگی خاصی می خواهد  .از هر  ۱۰۰نفر  ۱۰ ،نفر به یک موقعیت خوب میرسند
 .اگر کسی تالش کند و توانا باشد  ،جزء آن ده نفر می شود و راضی خواهد شد  .باید زحمت کشید و نباید ناامید شد .
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مصاحبه با فاطمه
(استاد مدعو دانشگاه دامغان)

سالم استاد  .نظرتون در مورد شهر دامغان چیه ؟
سالم  .باید بگم چون من از گرمسار می آیم و با شهر دامغان هم استانی هستیم در مورد دانشگاه تفکر دیگه ای داشتم
•
 ،و باید بگم نمی شود شهرستان دامغان رو با دانشگاهش یکی دانست .دانشگاه مجموعه ای از دانشجوهایی هست که بیشترآنها
ً
از خارج استان می آیند و اصال حس نمیشه که دانشگاه جزئی از شهر دامغان است  .من با سابقه فکری قبلی وارد شهر شدم و
بدلیل دوری مسافت قصد درس دادن در این دانشگاه را نداشتم .مردم دامغان ،مردم خوبی هستند اما از نظر امکانات به شهر
بهای خیلی کمی داده شده است و همین تفکر را در مورد دانشگاه داشتم .ولی زمانی که نوع برخورد مسووالن دانشگاه را دیدم
و اشتیاق دانشجویان که با دید مثبت به اینجا آمده اند نظرم تغییر کرد .من دانشگاه های دیگر را دیده ام و فکر میکنم می شود با
کمی امکانات و برنامه ریزی دقیق اینجا را به یکی از بهترین دانشگاه ها از نظر علمی و امکانات تبدیل کرد.
دانشکده هنر رو چطور دیدید ؟
من ترجیح میدهم فقط در مورد دانشجوها نظرم را بگویم .من فکر می کنم که از نظر استفاده از اساتید مجرب در
•
حق آنها اجحاف می شود البته منظور من هیات علمی دانشگاه نیست  ,اساتید خوب به علت دور بودن مسیر به اینجا نمی آیند
همچنین انتظار من از دانشجو این بود که اطالعات بیشتر و تسلط بهتری روی مطالب درسی داشته باشد ولی اینطور نبود و فکر
میکنم بخشی ازین موضوع مربوط به استاد است و بخشی دیگر به خود دانشجو مربوط میشود .وظیفه دانشجو این است که
خودش به دنبال رفع نیازهای علمی و بهبود و ارتقای درسی باشد تا بعد از اتمام دوره کارشناسی این رشته بتواند اثری به عنوان
یک رزومه قوی ارائه دهد.
نظرتون در مورد رئیس دانشکده چیه ؟
من خیلی با ایشون برخورد نداشتم و زیاد ایشون رو نمی شناسم .
•
نحوه ی برخورد با شما خوب بوده یا نه ؟
( لبخند می زند و بعد  ) ...بله  ,خوب بوده
•
حرف و سخن آخر برای دانشجوها ؟
من فکر می کنم دانشجوها خیلی باید قدر این دوره را بدانند و فقط کار کنند و کار کنند  .بنده هم به عنوان استاد باید
•
این را در نظر داشته باشم که دانشجو زمان می گزارد و هزینه میکند تا یاد بگیرد.
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(فارغ التحصیل دانشکده هنر دامغان)

کلمه ی دامغان برات چه حسی داره ؟
یه حس و حالی برام داره که مربوط به دانشگاه نیست  .یه نفس عمیق می کشم و یاد اون دورانی می افتم که تو دامغان
•
گذروندم  .بیرون از دانشگاه با دوستام  .دانشگاه چیز خاصی نداشت  ،هرچی بود بیرون دانشگاه بود .
وقتی میگیم دانشکده ی هنر دامغان چه حسی داری ؟
حس خوبی بهم نمیده  ،بلکه حس بدی دارم  .یه چیزی نزدیک به تنفر
•
یعنی دوست نداری تو دانشگاه باشی ؟
دوست دارم از بیرون ببینمش  .بدم میاد ازش  .از فضاش حس بدی بهم دست میده .
•
اگر برگردی به چهارسال پیش که دامغان قبول شده بودی  ،میومدی این جا یا نه ؟
ً
اصال نمیام و اگر اشتباهی بیام هم به هر طریقی شده برمی گردم .
•
بهترین استاد در دوران تحصیلت کی بود ؟
استاد که نداشتیم اما از بین کسایی که تدریس می کردن  ،برغشی از همه بهتر بود  ،ازش خوشم می اومد.
•
و بدترین استاد کی بود ؟ اونی که دوست نداری دیگه ببینیش ؟
َ
همشون بد بودن  ،فقط یه نفر هست که دوست دارم وقتی دیدمش با مشت بزنم زیر ف ِکش اونم آقا بابایی هست
•
چه حسی نسبت به استاد مؤمنی داری ؟
هیچ حسی ندارم  .آمدم جالبیه  .هیچ وقت از این آدم بدم نیومده  .شخصیتش نه خوبه و نه بد  .از اون شخصیت
•
هایی هست که منو درگیر خودش میکنه .
اگر رئیس دانشکده بودی  ،چیکار می کردی ؟
من هیچ وقت نفهمیدم ایراد دانشکده چیه  .وقتی گفتم حس بدی بهم میده هیچ انتظاری از دانشکده نداشتم  .نه
•
میدونم ایرادهاش چیه نه خوبیاش  .فقط میدونم مثل یک چیز بی فرم میمونه  .روی دانشکده ده دوازده تا لکه هست که خیلی
ً
عمیقا و اگر اونا پاک بشن دانشکده ای که از دور بزرگه  ،خیلی کوچیک میشه مثل یه سیب زمینی که کلی لکه ی عمیق داره و
هرچی لکه هاشو برمیداری کوچیک تر میشه .
بین دانشجوها از چه کسایی خوشت می اومد و از چه کسایی بدت می اومد ؟
از رفیق های صمیمیم مثل محمد ابدی نقش و مهدی قربانی خوشم می اومد  .از خیلی ها بدم می اومد  .از اون
•
ً
آدمایی که ژست آدمای جدی رو می گرفتن و خودشون و کارشون رو جدی می گرفتن اما در قلبشون میدونستن که اصال اینطور
نیستن .حتی این دنیا هم جدی نیست  .آدمایی که خودشون رو فریب می دادن که زیادم هستن  ،این آدم ها تو ذوق می زنن .
خندشون نمیاد ولی می خندن  .اونایی که دوست دارن به کسی بدوبیراه بگن اما نمیگن  ،بعد میان خونه و پشیمون میشن که چرا
نگفتن .
چه حرفی برای دانشجوهای جدید داری ؟
بهش میگم تجربه ی شخصی من نشون میده اگر هدفی داری که اومدی به این رشته  ،تو دانشکده و بین اساتید و
•
ً
دوستات دنبالش نگرد  .اگر نمیدونی کجا باید دنبالش بگردی  ،پس نمیدونی هدفت چیه  .تو دانشگاه اصال نگرد چون چیزی
پیدا نمی کنی  .تو دانشگاه فقط با دوستات خوش بگذرون و از لحظه ای فارغ نشو .
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(دانشجوی جدید الورود دانشکده هنر)

وقتی اسم شهر دامغان رو می شنوید چه حسی بهتون دست میده؟
حس یه زندگی متفاوت و پیش بینی نشده درست مثل آب و هواش.
•
چه نظری راجع به دانشکده هنر دارید؟
از این بابت که دانشکده مون از ساختمان های ابوریحان و خوارزمی جداس خوشحال و راضی هستم ولی از این
•
بابت که نمای هنری نداره و اکثر کالس هامون در دانشکده مون تشکیل نمیشه ناراضی و گله مندم .
اساتید دانشکده رو چطور دیدید؟
هر استادی روش آموزشی خاص خودش رو داره و من به شخصه تدریس اکثر اساتید رو قبول دارم و معتقدم که هر
•
دانشجو خودش باید تالش کنه تا اون علمی رو که نیاز داره از استاد دریافت کنه.
از استادی هم بدتون میاد؟
می خندد و با شوخی می گوید :از اون جایی که این نشریه به دست عموم میرسه ترجیح میدم قرص سکوت بخورم
•
و حرفی نزنم.
با ر ییس دانشکده آشنایی دارید؟
استاد مومنی عالوه بر اینکه ریاست دانشکده را به عهده دارند از اساتید خوب من هم بوده اند و با این وجود تونسته
•
اند در هر جایگاهی که هستند سمت خودشونو حفظ کنند و در هر حوزه بهترین عملکرد را داشته باشند و من به خاطر تمام
زحماتشون برای ما دانشجویان از ایشون سپاس گزارم.
حرفی با دانشجویان قدیمی دارید؟
از تمام ترم باالیی های عزیز که سابقه ی کهنی در این دانشکده دارند خواستارم ورودی های جدید را به سخره نگیرند
•
و تخریب روحیه نکنند  .و با شوخی می گوید  :بابا خودتونم یه روز ترم یکی بودید.
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 ...بودن !

خوشحالم که از همان اول دانشکده ی هنر از بقیه جدا افتاده بود .از عمد یا غیر عمد خیلی موضوع بحث نیست ،چرا که این
نشان می دهد خواسته و نا خواسته ما هنرجویان پیش از ورودمان به دانشگاه طرد شده ایم و تا زمان فارغ التحصیلی هم این
قضیه همراهمان خواهد بود .خوب حق دارند ،به نظرشان رشته ای که فعالیت عمده ی دانشجویانش طراحی و فیلم و ادبیات
باشد چه سودی به حال جامعه خواهد داشت .چگونه می خواهد بحران های مالی حجم وسیعی از مردم را که این روزها اصال
حالشان خوب نیست را بر طرف کند؟ راست می گویند مثال همین تاتر که آب و نون نمی شود یا که وقتی دانشجویی گرافیک
کار میکند به چه دردی می خورد؟ حتما به دردی نمی خورد که طرح های گرافیکی دانشگاه اعم از پوستر و اعالمیه اش را توی
 10دقیقه با فتوشاپ میزنند و نتیجه اش میشود مثل سفره غذا که با پا تویش رفته باشی .هوگو مانستربرگ میگه هنر هیچ هدفی به
غیراز تجربه شدن خودش ندارد .خب راست میگوید واقعا خیره شدن به یک تابلوی نقاشی به چه دردی می خورد یا این که رفتن
به سینما یا رمان خواندن چطور جیب های خالی شده ی یک ملت را پر میکند .مشکالت محسوس این روزهای کشور را اگر
تنها به پول محدود بکنیم به غیر از باقی بحران های اساسی  ،زخم های روحی و روانی این ملت را چه کسی التیام میدهد؟ چه
چیزی التیام میدهد؟ ریاضی ؟ فیزیک؟ آها نکند شیمی؟ نه نه نه هنر هم نیست ،هنرمند است .یا بهتر بگویم هنر هنرمند است.
میگویید چرا؟ خب یک وقتهایی می رسد که انسان احتیاج دارد از این روزمرگی و رخوت بی وقفه ی خودش رها شود .یک
وقت هایی می رسد که ما باید آن شور و ذوق از دست رفته ی خودمان را دوباره بدست بیاوریم .دستمان را روی دهانمان بگذاریم
و بلند بلند از سر غیالن احساساتمان قهقهه بزنیم ،چشمهایمان گرد شود و به وجد بیاییم .هر از چند گاهی اگر غلغلکمان نشود
اگر نخندیم اگر عشق نورزیم اگر و اگرهای دیگری که به نظرم هیچ کجا به غیر از هنر نمیشود یافتشان ،قطعا مرده ایم.
یادم می آید شبی در پالتوی دانکشده به محض تمام شدن اجرای نمایشی دانشجویی که از ریخت و لباسش معلوم بود به
کجا وصل میشود بلند شد و جیغ و دادی به راه انداخت که همه را شوکه کرد .بالفاصله هم پالتو را ترک کرد و درهای دانشکده
را چندین بار آنقدر محکم طوری که سقف ترک بردارد و بریزد روی سرمان به هم کوبید .نمیدانم این همه تنفر را چگونه زیر
چادرش پنهان کرده بود .یا که همان ترم دوم به بهانه های بی اساسی به کسانی که در پالتو تمرین می کردند تهمت زدند و گفتند
شما حتما باید دوربین باالی سرتان باشد .به یک هفته نکشید که دوربین ها را نصب کردند ولی دوسال است که سیستم های
صدا و نور پالتو را تعمیر نکردند.
شاید تاتر آب و نون نشود اما وقتی آب و نونی برایمان نمانده است می تواند کمی حالمان را خوب کند .می تواند انسان را از
مرگ زودرس نجات دهد .مرگی که خیل عظیمی را کشته است و از این که ما را هنوز زنده میبینند به خشم می آیند و فریاد میزنند
که بمیرید  ،بمیرید  ،در این مرگ بمیرید.
کاری هم اگر به کارشان نداشته باشیم همه ی تالششان را می کنند که بزنند ذوق ما را کور کنند .می گویند جلوی دانشکده
جای دوگل کوچیک نیست .آخر یکی نیست بگوید اوال که بازی ما هیچ ربطی به بقیه ی تشکیالت دانشگاه ندارد ،دوما تا بحال
احدی هم از فوتبال کردن ما مشکلی نداشته است که بخواهد شکایتی کرده باشد .می دانید این گیر دادن ها مثل این می ماند
که به یک زندانی در سلول انفرادی گیر بدهند که چرا دیوار را نقاشی می کنی .از نگاه آقایان ما حق کمترین دلگرمی ها را هم
نداریم .ما اصال هیچ حقی نداریم .زندگیمان باید بشود کالس رفتن  ،سلف و امتحان همین  .نه تفریحی نه شوری نه جنب و
جوشی هیچ.
اما جدای از همه ی این حرف ها حاال که نگاه میکنم یک چیزی با تمامی اتفاقات جسته و گریخته ای که تعریفشان کردم در
حال تغییر است .هر چقدر هم اذیت شده ایم یا هر چقدر هم هر ترم با درگیری تازه ای دست و پنجه نرم میکنیم ،الاقل دانشکده
ی هنر در حال بدست آوردن هویتی است که چه کسی بخواهد یا نخواهد پذیرفته می شود.
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