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هر چیزی را ذکاتی است و زکات عقل اندوه 
طویل است.

-عطار نیشابوری
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چگونه می شـــود ادعـــا کرد کـــه با گذرانـــدن روزهایـــی منطقـــی در دوران 
تحصیل و انجام کارهایی چون مطالعه، شـــرکت در ســـخنرانی اســـاتید و انجام 
تکالیـــف مفیـــد، هنرمند و طراحـــی موفق، حتـــی صنعتگر و معمـــار موفقی 
مـــی شـــویم؟ در حالی که مهمترین بخش دانشـــجو بـــودن را از یاد بـــرده ایم: 

گفتــــــــــمان. گفتمان هنری، گفتمان طراحی، گفتمان اجتماعی و...

امروزه ضعف در گفت و گو و مهم تر از آن، اشـــتباه گرفتن اش با معاشـــرت در 
حوزه های اندیشه ،اجتماع، تاریخ و ... منجر به ضعف در نهاد دانشگاه شده است.

مهمتریـــن دغدغـــه ی مـــا در آغـــاز کاِر آزاد راه، ایجـــاد فضایـــی پویـــا در 
دانشـــگاه بود. با انتشـــار ســـه شـــماره از ایـــن ماهنامـــه زمینه ای فراهم شـــده 
تا شـــاید بشـــود شـــروعی برای گفت و گو باشـــد: اگـــر خواهان آن باشـــیم!

فکـــر مـــی کنید؟! بـــه چـــه  بگوییـــد  مـــا  بـــه  لطفـــا 

*ســردبیر
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شورانگیززریــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

هیـــچ تغییر بیرونـــی رخ نمی دهد مگر این کـــه قبال تغییر 
درونی رخ داده باشد.)مصطفی ملکیان ، تقدیر ما تدبیر ما، 1393(

فرهنگ،همه وقت بر سیاست و اقتصاد مقدم است!

آیا می تـــوان با چنین قطعیتـــی بیان کرد کـــه اصالحات 
فرهنگـــی به اصالحات سیاســـی و اقتصـــادی ترجیح دارد؟ 
آیـــا در صـــورت چنیـــن توافقی، بـــرای فرهنگ ارزشـــی 
مقدم تـــر از امِر اجتماعـــی قائل نشـــده ایم؟تاکید ملکیان 
بر مولفـــه ی فرهنگ در پیـــش روی اصالحـــات، موافقان 
ومخالفانـــی را در جبهـــه هـــای مختلـــف سیاســـی دارد. 
دکتـــر علی میر سپاســـی )مدیـــر مرکز مطالعـــات ایران در 
دانشـــگاه نیویـــورک (1 بیان مـــی کند که: ارجح دانســـتن 
اصالحات فرهنگی به اصالحات سیاســـی، داشـــتن نگرشی 
متافیزیکی به فرهنگ اســـت و در این صـــورت ما فرهنگ 
را پدیـــده ای خـــارج از زندگـــی اجتماعی دانســـته ایم.او 
با نقـــِد نگاهِ فرهنـــگ گرایانـــه ی ملکیان، معتقد اســـت 

 کـــه نمـــی بایســـت بـــرای فرهنـــگ ارزشـــی مقـــدم 
تمامیـــت  و  شـــویم  قائـــل  اجتماعـــی  امـــر  از  تـــر 
خیرخواهانـــه  یّـــت  ن رغـــم  بـــه  فرهنگـــی  خواهـــی 
داشـــت.  خواهـــد  نامناســـبی  نتایـــج  آن،  رهبـــران  ی 

اســـاس کار متفکـــران علـــوم انســـانی جدیـــد فرارفتن از 
دنیـــای متافیزیکـــی پیشـــین بـــود و دمُکراســـی جدید به 
گفته ی هابرماس اساســـا بـــا پذیرش واقعی بـــودن زندگی 
مادی بشـــری ممکـــن شـــد .)ملکیان،93،اندیشـــه پویا،25(

به منظـــور دیدی روشـــن تر از موضـــوع پیـــش رو به بیان 
نظریاتـــی از دو متفکـــر علـــوم اجتماعـــی مـــی پردازیم: 
امیـــل دورکهایم در تحلیـــل و تعریـــف از فرهنگ، آن 
را یـــک واقعیت اجتماعی مـــی داند و تصـــور متافیزیکی 
از فرهنـــگ را رد می کند.در نظریـــه ی دورکهایم، فرهنگ 
صرفـــا برخـــی باورهـــا و آداب و رســـومی نیســـت که در 
یـــک جامعه تجلی پیـــدا کنـــد. فرهنگ به عنـــوان یک 
ســـاختار پـــر قـــدرت، رابطـــه ی آدمـــی را با دیگـــران و 
جهانـــی که در آن زندگـــی می کند را تحقق می بخشـــد.

 پیامـــد نظریـــه ی دورکهایـــم این 
پدیده  فرهنـــگ  )یکم(  که  اســـت 
در  و  نبـــوده  خیالی  و  فـــردی  ای 
ریشـــه دارد  افراد  شـــیوه ی زندگی 
و )دوم( اســـاس کاربـــرد فرهنـــگ 
ســـازه  و  روابط  ی  توســـعه  تحقق  
اســـت. جامعه  اجتماعـــی  هـــای 

بدون  فرهنگی  اگرتغییـــرات  دورکهایم  باور  به 
داشـــتن زمینه در روابط زندگـــی اجتماعی رخ 
دهد، ســـبب بحران و حتی تخریـــب جامعه 
خواهـــد شـــد. او به ایـــن امر توجـــه دارد که 
افـــراد جامعه ممکن اســـت تصـــورات فردی 
و یـــا حتی درونی از فرهنگ داشـــته باشـــند. 
برخی بـــه  این-گونه تصـــور کنند که  مثـــال 

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیاست یا فرهنگ
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ارزش هـــای معنـــوی و یا اخالقـــی اعتقاد دارنـــد، که صرفا 
محصول فکر و ذهن فردی شـــان اســـت و رابطه ای با اخالق 
و دســـتورات دینی غالب بـــر جامعه نـــدارد. چنین تصوری 
ناشـــی از فرآیند درونی شـــدن ارزش های فرهنگی اســـت و 
نـــه امکان وجـــود ارزش هـــای فرهنگی فردی و یـــا ذهنی.

متفکر دیگری که ســـهمی جدی در نقد تفکـــر متافیزیک 
قدیم داشـــته اســـت، نظریـــه پـــرداز آلمانـــی ماکس وبر 
اســـت. کـــه از قضـــا در ایـــران متفکری شـــناخته شـــده 
اســـت. او نیزماننـــد دورکهایـــم فرهنـــگ را پدیـــده ای 
اجتماعـــی مـــی دانســـت و هســـتِی آن را در زمینـــه های 
زندگی مشـــترک انســـان جســـت و جـــو می کـــرد. در 
نوشـــته ی بســـیار معروفش، اخالق پروتستانتیســـم و 
روح ســـرمایه داری، نظریـــه ی رادیـــکال را مطـــرح می 
کنـــد: کـــه ارزش ها و باور هـــای اخالقـــی و فرهنگی در 
یـــک جامعه و حتـــی باورهایی کـــه به ظاهـــر خصوصی 
و فردی به حســـاب آورده مـــی شـــوند، در روند زندگی 
اجتماعـــی و تالش و معاش انســـان ها به وجـــود می آید.

روزمـــره(  زندگـــی  )اخـــالق  عنـــوان  بـــه  باورهـــا  ایـــن 
سیاســـی  و  اقتصـــادی  زندگـــی  در  را  نقـــش  بزرگتریـــن 
مـــا دارنـــد ولـــی در مقابـــل شـــیوه ی زندگـــی اجتماعـــی 
ما،امـــکان تحقـــق فرهنـــگ جدیـــدی را رقـــم مـــی زننـــد.

بـــا توجه به آنچه گفته شـــد، ایـــن دو متفکر مهم، نـــه به فردی 
بودن فرهنـــگ اعتقاد داشـــته و نه وارد این بحـــث ،که فرهنگ 
کلید حل معمای مســـائل سیاســـی و اجتماعی اســـت، شده اند.

حال  پرسشـــی کـــه ذهـــن نگارنده را بـــه خود مشـــغول کرده 
این اســـت که آیـــا درگیری بر ســـر مقـــدم دانســـتن هر یک 
از مفاهیـــم ذکـــر شـــده بـــر دیگـــری، کلید حل مشـــکالت 
سیاســـی و اجتماعـــی در جامعـــه امـــروز مـــا خواهـــد بود؟!

 منابع:

راینهارد بندیکس،1382 سیمای فکری ماکس وبر«  ترجمه محمود 
رامبد،هرمس

گیدنز، آنتوني، 1363، دورکیم، ترجمة یوسف اباذري، تهران، خوارزمي

میر سپاسی ،علی ،1394 ،اصالحات،مجله اندیشه پویا.25
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تاملی بر هنر عمومی و آثار ریچارد ِســــــــــــــــــــــــــــــــــرا  2  
در  خمیده(،  کمـــان  قوســـی)یا  ی  »دیواره 
محل اســـتقرار خـــود، زهرخنـــد عالم هنر 
اســـت. که گوشـــه ای از جهان عمومی را با 
دندان کنده اســـت. و بنـــا دارد تا ابد جهان 
نفرین شـــده را میـــان دندان هـــای خود 
نـــگاه دارد.«  آرتور دانتـــو، وضعیت هنـــر، ص 94

در قســـمت قبلـــی بـــا معرفـــی رونـــِد کاری ریچارد 
ِســـرا ) مجســـمه ســـاز آمریکایی(، به نقطـــه ی پیوند 
مجســـمه هـــای)کاِر کمـــان خمیـــده( او بـــا هنـــر 
عمومی اشـــاره شـــد. البته بـــا وجوِد نظریـــه ی مکان-

ویژه بـــودن، ِســـرا بار دیگر بـــا مخالفت بـــرای نصب 
مجســـمه هایـــش در محیط عمومـــی روبه رو شـــد.

بُـــردار  نـــام  بـــا  دیگـــری  اثـــر   2002 ســـال  »در 
کـــه  زیگـــزاگ  ی  قطعـــه  چهـــار  از  متشـــکل 

به ســـفارش انســـتیتوی تکنولوژی کالیفرنیا کار شـــده 
بود، پـــس از اعتراض برخـــی دانشـــجویان که خوف 
ســـقوط ورق های بزرگ و ســـهمگین فوالدی را داشتند،

ریچاردسرا،دیواره ی قوسی»در ســـال 2002 اثر دیگری با 
نـــام بُردار متشـــکل از چهار قطعـــه ی زیگزاگ که به 
ســـفارش انســـتیتوی تکنولوژی کالیفرنیا کار شده بود، 
پس از اعتراض برخی دانشـــجویان که خوف ســـقوط 
ورق های بزرگ و ســـهمگین فوالدی را داشـــتند، و یا به 
تکراری بودن اثر و ُکپی آن از کارهای پیشـــین معترض 
بودنـــد، دســـِت آخر نصب نشـــد« )ســـمیع آذر،1391( 

با توجه به اثر کمان قوســـی ســـرا و بحـــث هایی که 
پیرامـــون آن در محافل هنری شـــکل گرفت، پرســـش 
هایی مبتنی بر چیســـتی هنر عمومی را شکل داد 
و این که اساســـًا هنر چرا باید عمومی باشـــد؟

به گفتـــه ی هیلده هاین، مفهوم هنـــر عمومی مفهومی 
مبهم اســـت. اما همچنـــان، حمایت از هنـــر عمومی 
و ســـاخت و تولیـــد آن-با هـــر نمودی که باشـــد- از 
خصوصیات اساســـی جامعـــه ی مدنی به شـــمار می 
رود؛ بنابریـــن، جایـــگاه پرســـش از ماهیـــت و کارکرد 
هنر عمومی در زمینه ای بســـیار وســـیع تـــر قرار می 
گیرد کـــه به تلقـــی ما از خـــود در مقـــام موجوداتی 
اجتماعی و سیاســـی پیوند می زنـــد  )وقفی پور، 1386(

*رضی پورحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــینی
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هـنـر
اگرچـــه  قبل تر از اثر قـــوِس خمیده ی ریچارد ِســـرا، 
و بحـــث هایی پیرامون حوزه ی اندیشـــه و فلســـفه ی 
ایرانی  هنرمنـــد  ارمجانی  ســـیا  هنرهـــای عمومی، 
مقیم آمریکا ســـعی بر تبییـــن جایگاه هنـــر عمومی 
داشـــته، اما گرایـــش ارمجانی بـــا رویکـــرد متفاوتی از 
کارهای ِســـرا تعریف می شـــود. او بـــرای هنر عمومی 
بیشـــتر بر وجه کاربردی بودن، و پیونـــدش با فضاهای 
معمـــارِی مفیـــد برای مـــردم تاکیـــد دارد. ســـیاوش 
ارمجانـــی در مانیفســـت هنـــر عمومی که بـــه همراه 
چند تن از دوســـتانش در اواســـط ســـال هـــای 1960 
نوشـــته اســـت، هدف از هنر عمومی را ایـــن گونه بیان 
می کنـــد: × هنـــر عمومی به ســـلیقه و بیـــم و امید 
هنرمنـــد مربوط نیســـت بلکـــه هدف از هنـــر عمومی 
خوشـــحالی و خوشـــنودی مـــردم بر مبنای ســـلیقه ی 
آنهاســـت.×هنر عمومی احســـاس حقارت،سردرگمی و 
عدم درک درســـت را در فرد به وجـــود نمی آورد، بلکه 
بزرگی، افتخـــار و اعتماد به نفس بـــه دیگران می دهد.

ســــــــــــــیا ارمجانی،اتاق درْس گفتار لویی کان

×هنـــر عمومـــی بین مـــردم و هنـــر منـــد فاصله نمی 
اندازد، بلکـــه هنرمند و مردم را در یک مســـیر قرار می 
دهد. ×هنر عمومـــی قابل خرید و فـــروش  و مالکیت 
نیست، قاب نمی شـــود و روی دیوار خریداران نمی رود. 
× هنر عمومی با سفارش، ســـلیقه، فرمایش و تفتیش و 
سانســـور مقامات بـــاال به وجود نمی آیـــد    ) مثل هنر 
اســـتالینی و هنر نازی( ×هنر عمومـــی تعبیری افقی و 
جهان شـــمول از تاریخ دارد نه تعبیـــر عمودی و نردبانی 
)هـــزاوه ای،1394( بـــا تطبیق نظریـــه ی هنرعمومی در 
کارهـــای ارمجانی و مقایســـه اش با آثار ریچارد ســـرا، 
کریســـتو و غیـــره، این نتیجه به دســـت مـــی آید که 
هنـــر عمومـــی بعد از ســـال هـــای ابتدایی زیســـت و 
تجربـــه ی نظریه اش، دو جهت تمـــام متفاوت را اختیار 
کرده اســـت.به طور کلـــی رویکرد معمارانـــه با بناهای 
یادبـــود، کارهایی ماننـــد خانه،پُل، اتاقـــک مطالعه، باغ 
هـــا و ... را می توان گرایـــش اول هنرعمومی ذکر کرد.

رویکـــرد دیگری که در مطالعـــه ی کارهایی در حوزه 
ی عمومی وجود دارد: مجســـمه هایی اســـت که در 
محیط عمومی و اجتماعی مـــردم، دائمی و یا موقت، 
ارائه و نصب می شـــوند. آثار ریچارد ِســـرا، کریستو 
و ژان کلـــود، کالس اولدنبرگ،آنتونی گروملی، جف 
ُکنـــز و.. در ایـــن رویکـــرد دســـته بندی می شـــود.
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هـنـر
مجســـمه هایی گاه غـــول پیکـــر و چیدمـــان هایی 
عظیم ایـــن دســـت از هنرمنـــدان در منطقـــه ای قرار 
می گیـــرد که همـــه ی پارادایم های اقلیـــم هنر را در 
مـــی نـــوردد و گاه در ترکیبی از هر یـــک خودنمایی 
مـــی کنـــد. این گونـــه از آثـــار در ابتدا با ســـفارش و 
بودجـــه ی دولتی مبنی بـــر حضور هنر در شـــهر ها به 
کار گرفتـــه شـــدند. و رفته رفتـــه با مکان ویژه شـــدن 
و اراده ی وجـــه هـــای اعتراضی، و ایجـــاد حس-هایی 
نظیـــر خوف و تـــرس و بـــازی دادِن مخاطـــب، با نظر 
همان ســـفارش دهنـــدگان ممکن بـــود از فضا حذف 
شـــوند.در این حـــوزه از هنر عمومی، گالری هـــم بر مبنای 
تعریـــف معاصرش، عـــالوه بـــر فعالیتش به مثابـــه ی بنگاه 
اقتصـــادی، مکانـــی عمومـــی تلقی می شـــود کـــه ممکن 
اســـت کارهایی در خود جـــای دهد که به انـــدازه ی کل 
گالری باشـــد و حضور و گردش مـــردم در  داخل و بیرون 
اثـــر را مهیا کنـــد. اثِر مـــار SNAKE از ریچـــارد که برای 
نصـــب در مـــوزه ی گوگنهایم بیلبائوی اســـپانیا ســـفارش 
داده شـــده اســـت، در این دســـته از اثـــار قـــرار میگیرد.

هیلده هایـــن در مورد هنـــر عمومی می نویســـد: اگر 
قبـــول کنیـــم هنر امـــر خاص و شـــخصی نیســـت، 
عمومـــی بـــودِن هنـــر دارای داللت-هـــای سیاســـی-

اجتماعـــی خواهد شـــد، که ایـــن امر بـــرای همه قابل 
درک نیســـت. ســـهیم کردن مـــردم در هنـــر ممکن 
امری سیاســـی باشـــد. بدین ترتیب هم  اســـت ماهیتاً 
با ایدئولـــوژی محافظه کار می خوانـــد و هم با نگرش 
چـــپ انقالبی. اولـــی از هنـــر عمومی بـــرای تبلیغ و 
ترویج تفکراتـــش، و دومی برای ابـــراز مخالفتش بهره 
ُـــرد در نتیجه هـــدف هر دو جلـــب وجدان  خواهـــد ب
جمعـــِی منفعل در مردم اســـت. او هنـــر عمومی را در 
قالـــب  آثـــاری نومیدانـــه، نصیحتگـــر و روحیه بخش 
تقســـیم بندی مـــی کند و بیـــان می دارد که انســـان 
نبایـــد از طبیعـــت و اجتمـــاع منفک باشـــد. هاین با 
بیـــان نظریه ی هنر مـــکان مند، بحِث ایجـــاد زمینه ی 
انتقـــادی و مباحثه ی کار بـــا عموم را جـــزوی از هنر 
عمومـــی قلمداد می کنـــد و ا به این نکته دارد اشـــاره  

 ســـمیع آذر در مـــورد این اثر ایـــن گونه می نویســــــــد:             
» بـــه بیـــان دیگر شـــیء فضـــا را پدیـــد مـــی آورد و فضا 
زمـــان را... او) ریچـــارد ِســـرا( تنهـــا بـــه ســـیاق مینـــی 
مالیســـت ها در صـــدد ارائه ی شـــیء صنعتـــی و فیزیکی 
نیســـت، بلکـــه فراتـــر از آن بـــه اندیشـــه ی متافیزیکـــی 
در مـــورد فضـــای خالـــی و زمـــان انتزاعی اشـــاره دارد.«

ریچارد سرا، مار،موزه گوگنهایم
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هـنـر
دارد، کـــه صرف وجـــود یک اثـــر هنـــری در فضای 
آزاد، در پایانـــه ی اتوبـــوس و یـــا در سرســـرای هتل، 
بـــه خودی خـــود آن را به هنـــر عمومـــی تبدیل نمی 
کند.همانگونـــه که نگهـــداری از ببر در منـــزل، آن را جزو 
حیوانـــات اهلی قـــرار نمی دهد. بـــه بیان دیگـــر کارکرد 
اثر هنـــری عمومی شـــاید همین باشـــد که تامـــل انتقادی  
تعامـــل با فضایی که اشـــغال مـــی کنـــد، برانگیزد.وانگهی 
هنـــر نمی خواهـــد در چارچـــوب آگاهی و شـــعور فردی 
محبـــوس بمانـــد و به آن تن دهـــد. و بار دیگر خـــود را به 
دامـــان کـــوی و برزن می رســـاند و جایـــگاه خویش را در 
عرصـــه ی حوزه ی عمومی بـــاز می یابـــد  ) هاین، 1386(

با بررســـی دیدگاه هنرعمومِی ارمجانـــی و کارهایی که 
در ســـال های بعد در حوزه ی عمومی توسط هنرمندانی 
نظیر ِســـرا، اولدنبرگ، کریســـتو و .. صـــورت گرفته، 
می شـــود ایـــن گونه اســـتنباط کرد که هنـــر عمومی 
در بســـتر مانیفســـت ابتدایی خود نگنجیده و راه ها و 
مســـیرهای عجیب و متفاوتی را پیموده اســـت که این 

راه هـــا ،خود نیازمنـــد نظریه پردازی های نوینی اســـت.
ماننـــد انچه در نظریـــات و بحث های هیلـــده هاین و 
مایکل شـــاهد هســـتیم. بـــه طریقی کـــه بحث هایی 
از پـــس کارها ایجـــاد می شـــود به گونـــه ای که در 
عالِم جهـــان وطنِی اقلیـــم هنر، بـــه دور از زبان گنگ 
و کلمـــات دشـــوار و ابهام آمیـــز، خـــارج از هر گونه 
پیچیدگـــی، چیزهایـــی را در اطـــراف مـــا و در حوزه 
ی مـــورد بحـــث مفهوم ســـازد. نظریـــه باید بـــر پایه 
ی اصـــول بنیادیـــن اقلیم هنر، نظـــام مندانه سلســـله 
ای از مشـــاهدات را گـــرد هـــم آورد و ســـامان دهد.

منابع:

هاین،هیلده،هنرعمومی،تهران،فرهنگستان هنر،1386

سمیع آذر، علیرضا، انقالب مفهومی،تهران، نظر،1389

هزاوه ای،هادی. کتاب سیا ارمجانی،تهران،نظر،1394

    ریچارد سرا، دیواره ی قوسی،نیویورک
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دانشگاه
 مـن در مـرِز  اخـراج شــــــــــــــــــــــــدن از دانـشـگـاه بـودم.

 بررسي جریان شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناسي هنري دانشجویي دهه ي 80 در دانشگاه هنر اسالمي تبریز

وقتـــي در راهروهـــاي منتهي به کارگاه چـــوب قدم مي 
زنـــي، در بیـــن راه درختي بـــزرگ و فلـــزي توجه را بر 
مي انگیـــزد. زماني که  بـــه اثر نزدیک تر مي شـــوي 
زیر هر آن نوشـــته شـــده اســـت :»اســـماعیل قنبري«. 
زمانـــي که با اســـماعیل قنبري روبرو شـــدم بیش از هر 
چیز رفتـــار صمیمانه و خاکي بـــودن او مورد توجه من 
قـــرار گرفت. و بـــي مورد نیســـت که وقتـــي با یکي 
از همکالســـي هاي او یعني اســـتاد ولی جـــوادي آذر 
صحبت مي کنـــم بیش از هـــر چیز در بـــاره رفتار و 
منـــش خـــوب او صحبت مـــي کند، به طـــوري که از 
تـــدارکات تا انتظامات و.. شـــیفتهي ایـــن رفتار و منش 
او بودند. /نام:اســـماعیل قنبری/تاریخ تولد : 23 آذر 
1355/محل ســـکونت: مازندران، نکا/ کارشـــناس 
هنر  سرامیک)دانشـــگاه  گرایش  دســـتی  صنایع 
تبریـــز( 1385/دانـــش آموخته ی هنر تجســـمی 
نامدار،  دکتر حمیـــد  آزاد  در کالســـهای  مدرن 
آلمان. کاسل  دانشـــگاه  از  تجسمی  هنر  دکترای 

مي خواســـتم  ســـوال  اولین  عنـــوان  ×به 
از وضعیـــت خـــودت در زماني کـــه وارد 
دانشـــگاه هنر اسالمي شـــدي توضیح بدي؟

 واقعیـــت در ابتـــدا به ســـینما عالقه داشـــتم و اولویت 
اول مـــن ســـینما بـــود. و آن موقع هنرهاي تجســـمي 
و نقاشـــي را کار بزرگـــي نمـــي دانســـتم، ولـــي بعد 
هـــا دیدگاهم تغییـــر کرد. وقتي وارد دانشـــگاه شـــدم 
برنامـــه ریـــزي خاصـــي نداشـــتم و فکر ایـــن را نمي 
کـــردم که مـــي خواســـتم چـــکاره بشـــوم. زماني که 
آمـــدم  وفهمیدم شـــش  واحـــد طراحي داریـــم آنقدر 
خوشـــحال شـــدم که با خوانـــواده تمـــاس گرفتم  و 
ایـــن موضوع رو به ایشـــان اطـــالع دادم. از جلســـه ي 
اول کالس کـــه شـــروع بـــه طراحي کـــردم، دیگرکارم 
صبح تا شـــب شـــده بود طراحي. آنقـــدر طراحي مي 
کـــردم تا نکنـــد یـــک روزي طراحي را کنـــار بگذارم. 
همـــه من رو بـــا اســـم تخته شاســـي مي شـــناختند.
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دنیاي دیگـــر من کتابخانه ي دانشـــگاه بـــود، در واقع 
دنیاي واقعـــِي من بـــود. در مدت زماني که دانشـــگاه 
بودم بیشـــتر وقتـــم را در کتابخـــا نه مـــي گذراندم و 
بـــه مطالعـــه ي کتـــاب هـــا،  مخصوصا کتـــاب هاي 
طراحـــي مـــي پرداختـــم. آنقـــدر از روي عکس هاي 
آن هـــا طراحـــي مي کردم کـــه فکر نکنـــم کتابي در 
دانشـــگاه وجود داشـــت کـــه مـــن از روي آن طراحي 
نکرده باشـــم و یکســـال بـــه همین صورت گذشـــت. 
دیگر به مرحله اشـــباح شـــدن رســـیده بودم تـــا زماني 
کـــه با طراحـــي هایم نـــزد اســـتاد حمید نامـــدار که 
در دانشـــگاه غیـــر انتفاعـــي نبـــي اکـــرم تدریس مي 
کـــرد، رفتـــم. او ضمـــن صحبـــت با مـــن گفت که 
حداقـــل مـــي توانم چهار ســـال به تو آمـــوزش بدهم. 
وخوشـــحال از این گفته وارد کالس هاي ایشـــان شدم. 
شـــبانه روز کارم شـــده بود انجام تمرین هاي ایشـــان و 
فقط بـــراي خریدن مداد بـــه بیرون از خانـــه مي رفتم.

انعکاس  یعنـــي  دوم  نمایشـــگاه   ×درباره ی 
556/2 توضیـــح بـــده و بگو چي شـــد که 
ایـــده ي این نمایشـــگاه به ذهنت رســـید؟ 
واقعیتش مي خواســـتم دوبـــاره طراحي هایـــم را روي 
در و دیـــوار بچســـبانم و تمـــام کف نـــگار خانه )در 
حـــال حاضـــر مـــوزه( را با آب بپوشـــانم تـــا طراحي 
هـــا در آب انعـــکاس پیدا کنـــد. ولي آنقـــدر درگیر 
مهـــار کـــردن آب بـــراي پر کـــردن کـــف نگارخانه 
شـــدم که بـــا خـــودم گفتم کاري کـــه اینقـــدر من را 
درگیـــر خودش کـــرده مي توانـــد یک کار مســـتقل 
باشـــه، بنابرایـــن کال بخـــش طراحي را حـــذف کردم 
و تمرکزم را  گذاشـــتم روي انعکاس ســـقف و ســـتون 
هـــاي نگارخانه کـــه جلوه هـــاي زیبایـــي را پدید مي 
آورد.قبـــل از اینکه مهار کـــردن آب را در کل نگارخانه 
انجام دهـــم یک بـــار ایـــن را در خانه انجـــام دادم و 
کل خانـــه را پـــر از آب کـــردم. تا چند ســـاعت باقي 
مانـــده تا نمایشـــگاه تصمیم نگرفته بـــودم چکار کنم.

×در مورد اولین نمایشـــگاهت یعني »مشـــق 
هاي اســـماعیل« بگو؟ تـــا آن زمـــان طراحي هاي 
زیادي انجام داده بودم. با مشـــورت و تشـــویق دوســـت 
خوبم هـــادي مومني تصمیـــم گرفتم نمایشـــگاهي با 
اســـتفاده از چیدمان نامنظم بســـیار زیاد طراحي هایم با 
اســـتفاده از طناب و بدون پاسپارتو بگذارم. این نمایشگاه 
شـــروعي شـــد براي نمایشـــگاه بعدي والبته نقدها یی 
هم صـــورت گرفت کـــه باعث پیشـــرفت من شـــد.
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دانشگاه
مروری بر فعالیت های کانون تئاتر دانشــــــــــــــــــــــــــــــگاه

 مصطفی رضـــــــــــــــــاپـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور

اجـــــــرا
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دو به شک
 ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودا مژدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی

*دو به شک تردیدی است در همه یا هیچ یک مطلب که به درستی پنجاه پنجاه آن نمی نگرد.
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وزنامه ستون ر
×گزیدهای از : ریشـــه ها و نتایج 
انقـــالب ایـــران در گفت وگو با 
علوم  اســـتاد  شـــفیعي،  محمود 

مفید× دانشـــگاه  سیاسي 
وی توسعه  دستاوردهای انقالب در گر

سیاسی است.
  عاطفـــه شـــمس/ در این شـــماره، درباره 
بعـــد سیاســـي ناگزیـــر بـــودن انقالب 
5٧ بـــا محمود شـــفیعي، عضـــو هیات 
علمـــي گروه علوم سیاســـي دانشـــگاه 
مفید گفت وگـــو کـــرده و از او درباره 
اســـتقالل و حاکمیـــت ملي بـــه عنوان 
و  انقـــالب  دســـتاوردهاي  مهم تریـــن 
ابزارهاي تداوم آنها  پرســـیدیم. شفیعي 
مي گوید در دوره پهلـــوي اول و دوم ما 
حاکمیت ملـــي به معنـــاي واقعي کلمه 
بزرگي  آرزوهـــاي  آن  یعني  نداشـــتیم 
که در مشروطه شـــکل گرفته و در یک 
مقطع کوتـــاه حتي به عمل نیز رســـیده 

و ملـــت بـــه این نتیجـــه رســـیده بودند 
سرنوشـــت  رقم زننده  آنهـــا  خـــود  که 
با  اجتماعـــي و سیاســـي خود هســـتند 
پیدا شـــدن حکومت پهلـــوي اول و در 
تـــدوام آن پهلوي دوم، مخدوش شـــده 

اســـت  معتقد  وي  بـــود. 
بـــراي نخســـتین بـــار در 
تاریـــخ ایران، با تاســـیس 
است  اســـالمي  جمهوري 
کـــه مردم ایران با دســـت 
خـــود یک نظام سیاســـي 
را تاســـیس مي کنند . وي 
اگر  اینکـــه  بر  تاکیـــد  با 
دســـتاوردهاي  بخواهیـــم 
انقـــالب تداوم پیـــدا کند 
سیاســـي  توســـعه  بایـــد 

را جـــدي بگیریـــم، مي گویـــد یکـــي 
از مهم تریـــن ارکان توســـعه سیاســـي، 
تاســـیس احزاب پایـــا و پویـــا و پایدار 
اســـت که بتواننـــد اداره سیاســـت را به 

مناســـب ترین و عقالني تریـــن  عنـــوان 
ابـــزار آنها بـــه عهده بگیرند. سیاســـت 
احزاب  بـــدون  بازي سیاســـي  و  ورزي 
سیاســـي مثل داشـــتن تیم ملـــي فوتبال 
بدون وجود باشـــگاه اســـت کـــه ناچار 
و  کوچـــه  از  مي شـــوید 
بـــازار افـــرادي را بـــراي 

کنید. جمـــع  بازي 
وقوع  عواملـــي   چـــه   ×  
انقـــالب  را   ناگزیر کرد؟
سوال  این  به  پاســـخ  براي 
نمي تـــوان تنها بـــه عناصر 
کوتاه مدت  مولفه هـــاي  و 
مربـــوط بـــه یـــک مقطع 
زمانـــي به طور مثـــال دهه 
پایانـــي منتهي بـــه انقالب 
بســـنده کرد. طي تاریخ معاصـــر ایران، 
و  به تدریج ســـامان  ما  اجتماعـــي  نظام 
انســـجام قبلي خود را از دست داده و از 
حالت عادي خارج شـــده بـــود. در 100 

ســـال قبـــل از انقالب، بعـــد از پیدایش 
مقدمـــات مشـــروطه، مشـــروطه و بعد 
از مشـــروطه، مـــا به تدریـــج وارد یک 
گذار تاریخي شـــده بودیم و در شرایط 
جدیـــد آگاهي هـــاي جدیـــدي نیز در 
کشـــور به وجود آمـــده بود کـــه قبال 
بـــه هیچ وجه وجـــود نداشـــت. بنابراین 
مبـــارزه اي براي غلبـــه بر اســـتبداد در 
تاریـــخ ایـــران آغـــاز مي شـــود که در 
انقالب  بـــه  نخســـتین فـــاز، آن مبارزه 
مشـــروطه منجـــر مي شـــود. در نهایت، 
مشـــروطه مي شـــود  پیروزي  آن،  نتیجه 
اتفاق ســـبب  ایـــن  بـــه تدریـــج  امـــا 
اجتماعي  اقتصادي،  مشـــکالت  مي شود 
و فرهنگي کـــه در آن مقطع تاریخي در 
نتوانند  ایران وجـــود داشـــت،  جامعـــه 
خـــود را بـــا وضعیت جدیـــد هماهنگ 
کننـــد و در نهایـــت، هـــرج و مرجي بر 

مي شـــود. حاکم  ایـــران  جامعه 
     عکس از کاوه گلســـــــــتان×مجموعه انقالب ایران
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کـــه نتیجه آن، بازگشـــت دوباره اســـتبداد 
بـــا شـــکلي خشـــن تر از گذشـــته اســـت. 
یعني پیدایش پهلویســـم در ایـــران با ظهور 
رضاشـــاه نشـــانه ایـــن اســـت کـــه مبارزه 
ایرانیـــان براي غلبه بر اســـتبداد نـــه تنها به 
نتیجه دلخواه شـــان نرســـیده بلکه استبداد با 
شکل خشـــن تري بازگشته اســـت و این بار 
اســـتقرار اســـتبداد در تاریخ جامعه ایران، به 
کمـــک ابزارهاي جدید اســـت مثل کمک 
گرفتـــن از بروکراســـي جدید، تقســـیمات 
لشکري و کشـــوري و نهادها و فناوري هاي 
جدید. همه ایـــن ابزارهاي مـــدرن به ایران 
وارد مي شـــود امـــا بـــه کمـــک اســـتبداد 
مي آید.حـــال مشـــکالت مـــا در شـــرایط 
جدیـــد و بعـــد از ظهـــور پهلویســـم دوتا 
مي شـــود؛ هم اســـتبداد داریـــم و هم تجدد 
در خدمـــت جامعه ایران قـــرار نگرفته بلکه 

است. اســـتبداد  خدمت  در 
×  ایـــن انقالب تا چه حـــد از حال و هواي 
انقالبي جهـــان در نیمـــه دوم قرن بیســـتم 

تاثیـــر  پذیرفته   بود؟
ایـــن  انکشـــاف  و  شـــدن  برجســـته تر  در 
چهـــره منفي تجدد کـــه پیش تـــر گفتم به 

تدریـــج در ایـــران ظاهر شـــد، مجموعه اي 
از ایده هـــاي جدید و همچنیـــن مجموعه اي 
از کنش هـــاي انقالبـــي که البتـــه در خارج 
از ایـــران پدیـــد آمـــده و آثـــار آن نیز در 
کشـــور مـــا نیز ظاهـــر شـــده بود بســـیار 
موثـــر بودند بـــه گونه اي کـــه از دهه ي 20 
شمســـي به بعد برخالف قبـــل از آن، یک 
گرایش شـــدید نســـبت بـــه چپ گرایي در 
ایـــران ظاهـــر مي شـــود و انقالبیگري یک 
مقـــدس مي شـــود همان گونـــه که  ایـــده 
در بســـیاري از کشـــورهاي جهان سوم نیز 
انقالب  پیدایـــش  بـــود.  افتاده  اتفـــاق  این 
در اتحادیه جماهیر شـــوروي نیز در ســـال 
191٧ و ســـرمایه داري که توســـط انقالب 
سوسیالیســـتي شـــوروي به چالش کشـــیده 
شـــده بود به تدریج در جهان ســـوم بســـیار 
موثـــر واقـــع مي شـــود. بـــا توجه بـــه همه 
که  اجتماعي  اقتصـــادي،  محدودیت هـــاي 
در ایـــن کشـــورهاي جهـــان ســـوم وجود 
داشـــت، به هـــر حـــال سوسیالیســـم موفق 
ایده هـــاي جدید و  بـــا طـــرح  بود  شـــده 
این  سوسیالیســـتي،  ایدئولـــوژي  تاســـیس 
خألهـــاي مـــادي را به آرمان هاي سیاســـي 

تبدیل کنـــد که البته در کشـــورهاي جهان 
ســـوم، امریـــکاي التین و آفریقـــا کماکان 
عالقـــه بـــه کنش هـــاي انقالبي پیدا شـــده 
بـــود. ایرانیـــان عالوه بـــر اینکه همســـایه 
شـــوروي بودند، بـــا مبـــارزات چریکي در 
آفریقـــا و امریـــکاي التین نیز بـــه تدریج 
آشـــنا شـــده بودند.بنابرایـــن، مبـــارزات و 
ایده هـــاي رادیکالي که در خـــارج از ایران 
وجود داشـــت صد در صـــد در پیدایش یک 
شـــرایط تاریخي جدید در ایـــران نیز تاثیر 

داشـــته  است.
  ×حـــق حاکمیـــت ملـــي کـــه انتخابات 
یکـــي از اصلي تریـــن مظاهر آن اســـت از 
اســـالمي  انقالب  دســـتاوردهاي  عالي ترین 
اســـت. چـــه اقدامـــات و ابزارهایـــي براي 

حفـــظ این دســـتاورد نیاز اســـت؟
مهم تریـــن ابـــزار این اســـت که مـــا باید 
توســـعه به ویژه توســـعه سیاســـي را جدي 
بگیریـــم. مـــن معتقد هســـتم که توســـعه 
سیاســـي در ایـــران بـــه معنـــاي کامل آن 
نیفتـــاده اســـت در حالي که  اتفـــاق  هنوز 
بود  سیاســـي  مســـاله  مـــا  مهم تریـــن خأل 
کـــه انقـــالب کردیـــم و شـــعارهاي آغاز 

انقالب - جمهوري، آزادي، اســـتقالل- نیز 
نشـــانگر همین موضوع اســـت که سیاست 
بـــراي ایرانیـــان بســـیار مهم بوده اســـت. 
اگـــر عرصه سیاســـي مشـــکل داشـــته باید 
توســـعه سیاســـي اتفاق بیفتد اما به نظر من 
هنـــوز این توســـعه صورت نگرفته اســـت. 
یکي از مهم ترین ارکان توســـعه سیاســـي، 
تاســـیس احزاب پایا و پویا و پایدار اســـت 
کـــه بتواننـــد اداره سیاســـت را بـــه عنوان 
آنها  ابـــزار  عقالني تریـــن  و  مناســـب ترین 
بـــه عهده بگیرنـــد. سیاســـت ورزي و بازي 
سیاســـي بدون احزاب سیاســـي مثل داشتن 
تیم ملي فوتبال بدون وجود باشـــگاه اســـت 
بنابرایـــن بایـــد از کوچه و بـــازار افرادي را 
بـــراي بازي جمـــع کنیـــد. به اعتقـــاد من 
بـــراي حفظ این دســـتاورد سیاســـي که ما 
تاکنـــون آن را نگه داشـــته ایم باید توســـعه 
سیاســـي را در برنامه هاي توســـعه اي جدي 
بگیریـــم و نخســـتین شـــرط آن تاســـیس 
احـــزاب و بردن بازي سیاســـي به ســـمت 
اســـتفاده از ابزار سیاســـي اي بـــه نام حزب  
  / اســـت.*روزنامه اعتمـــاد شـــماره 3455 
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عکس نوشت
آورده اند که ناصرالدین شـــاه در ســـفر به خراســـان،   به نقل از دکتر عبدالرحیم قنوات ، دکترای تاریخ اسالم

بر ســـر راه مشـــهد، در ســـبزوار اتراق کرد و در این 
شـــهر به دیدن فیلســـوف و حکیم بزرگ آن عصر ، 
حـــاج مالهادی ســـبزواری، رفت و بـــا او به گفت و 
گو نشســـت. در پایان نیز از حکیم درخواســـت کرد 
اجازه دهد عکاس باشـــی دربار که همـــراه همایونی 

بود، از او عکســـی بگیرد.
 فیلســـوف بـــزرگ که تاکنـــون ازعکاســـی چیزی 
نشنیده و ندیده بود، پرســـید : ماهیت عکس چیست؟ 
توضیح دادند که ســـایه ای اســـت از شخص یا چیزی 
کـــه بـــر روی کاغـــذی می افتـــد و باقی مـــی ماند. 
حکیـــم ســـبزواری منکر هـــر گونه امـــکان پذیری 
عکـــس برداری شـــد و گفت آنچه شـــما می گویید 
منطقـــا" و عقال" محال اســـت، زیرا مـــا آنچه که در 
فلســـفه خواندیم و می دانیم وجود ِظّل )ســـایه( قائم 

بـــه وجود ذی ِظّل )صاحب ســـایه( اســـت. 

یعنی ســـایه تـــا وقتی هســـت که صاحب ســـایه باشـــد و به 
محـــض ازالـــه و از بیـــن رفتن صاحب ســـایه، ســـایه از بین 
مـــی رود. امکان نـــدارد "صورت جوهـــری" از اصل ماهیت 
آن جدا شـــود و به گونـــه ای "عرض وارانه" بـــر روی فیلم 
عکاســـی ظاهر شـــود. به تعبیـــر دیگر عرض قایـــم به جوهر 
اســـت. چرا که بنـــا بر مبانی حکمت مشـــاء ، انتقـــال و جابه 
جایـــی "اعراض" ، مســـتقل و منفک از"جوهر" جســـمانی و 
موضوعـــی که محـــل عروض و اتـــکاء آن اســـت ، محال و 

. اســـت  ممتنع عقلی 
 فیلســـوف متفکر ما )جناب حـــاج مال هادی ســـبزواری( به 
ایـــن نتیجه رســـید که عکـــس گرفتن محال اســـت و هر چه 
کـــه دیگران در باره عکس گفته و شـــنیده انـــد وهم و خیال 
و اشـــتباه اســـت ، شـــاه و همراهان درماندنـــد و از پس قانع 
کـــردن حکیـــم برنیامدند، اما اصـــرار کردند که ایشـــان این 
بحث هـــای منطقی و عقلـــی را کنار بگـــذارد و اجازه دهد 

عکاس باشـــی از ایشـــان عکسی بگیرد.
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