
 با   سیزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر
 نگاهی به بخش 

»ستارگان جهانی هنر ایران«
یکی از بخش هایی که امســال برای اولین 
بار در جشــنواره هنرهای تجسمی فجر دیده 
شد،  »ستارگان جهانی هنر ایران« نام داشت. 
این بخش بــه آثاری اختصاص پیــدا کرد که 
طی سال های ۲۰۱۹ و   ۲۰۲۰ در رویدادهای 
هنری خارج از ایران شــرکت کرده و موفق به 
کسب جوایزی شــده اند. در این بخش ۱۶۷ 
اثر از ۶۷ هنرمند به نمایش درآمد که شــامل 
آثاری در حوزه کارتــون و کاریکاتور، عکس، 
خوشنویســی، تذهیب و تصویرگری هستند. 
اگرچه تعــداد آثاری که از ســوی هنرمندان 
ایرانی در رویدادهای جهانی شرکت داشته و 
موفقیتی کسب کرده اند، بیشتر از آن چیزی 
است که در این مجموعه به نمایش درآمد، اما 
این اقدام می تواند قدم نخســت برای معرفی 

موفقیت های هنر ایران، به مخاطبان باشد.
به گزارش هنرآنالین، در بخش »ستارگان 
جهانی هنر ایران« ســیزدهمین جشــنواره 
هنرهای تجســمی فجر، از سعید عرب زاده ۴ 
قطعه عکس به نمایش درآمده اســت. مهدی 
زابل عباســی که لقب جهانــی AFIAP  و 
EFIAP  را از فدراســیون جهانی عکاســی 
دریافت کرده اســت، ۶ قطعه عکس را نمایش 
داده اســت که موضوع هــای متفاوتی دارند. 
آرمیــن امیریان جوایز متعددی را در رشــته 
عکاسی به دست آورده که از آن جمله می توان 
جایزه ممتاز فستیوال هنر فلچر، آمریکا را نام 
برد. در این نمایشــگاه 3 عکس از او به نمایش 
درآمده است. عبدالرحمن حیدری که در ایران 
برنده ســومین جایزه عکس سال مطبوعاتی 
بوده اســت، در رقابت های جهانی نیز موفق 
عمل کرده و در این مجموعــه ۱۱ عکس از او 
که برگزیده 3 رویداد مختلف بوده اســت، به 
نمایش درآمد. فرناز دمنابی نیز ۵ قطعه عکس 
را نمایش داده است که در ۷ رقابت بین المللی 

حضور داشته اند.

علیرضا پاکدل کارتونیســت شناخته شده 
ایرانی اســت که جوایــز بین المللی متعددی 
کسب کرده است. در این مجموعه نیز ۴ اثر از او 
به نمایش درآمده است. مژده ملک اوغلی عضو 
انجمن بین المللی کارتونیست های جهان است 
و ۱۰ اثر او همراه با تصاویر متعددی از جوایزی 
که کســب کرده اســت در این مجموعه دیده 
می شود. ابوالقاســم طحانیان کاریکاتوری از 
چهره ترامپ کشیده و او را به روباه تشبیه کرده 
است و سعید شمس نیز چند کاریکاتور چهره 
کشیده است که در میان آن ها آلفرد هیچکاک 

با کالغی بر دوش دیده می شود.
در شــاخه تصویرگری، از ســعیده نصرتی 
فرد ۴ تصویر از یک مجموعه به نمایش درآمده 
است که به داســتانی کهن اشاره دارد و از هاله 
قربانی نیز مجموعه ای از تصاویر یک کتاب به 
نمایش درآمده است که بناهای تاریخی مانند 
اهرام ثالثه و یا برج ایفل در آن ها دیده می شود. 
سمانه صلواتی نیز از دیگر هنرمندان تصویرگر 
اســت که توانســته جوایز جهانی را به دست 
آورد. او که عضو بنیاد ملی نخبگان ایران است 
تصویری از یک کتاب را نمایش داده که در آن 
تاثیرات جنگ بر زندگی انسان ها دیده می شود 
و کودکــی را در حال بازی با یــک تانک از کار 
افتاده می بینیم. زهرا سیدان در رشته تذهیب 
اثری را به جشنواره ای در ترکیه ارائه کرده و با 
یک شمسه، موفق به دریافت جایزه شده است. 
زهرا دوستی نیز با یک شمسه در رقابتی جهانی 
حضور یافته است. در رشته خوشنویسی، مظفر 
بزرگ امید قطعه کتابت ســوره توحید به خط 
نســخ را در مسابقه ای جهانی شــرکت داده و 
محمدجواد شکوهی فر رتبه سوم خط نستعلیق 

را در رویدادی دیگر به دست آورده است.
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در چهارمین نشست بخش پژوهش 
سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر 
که با موضوع »تاریخ نگاری موسیقی و 
خطر روایت مســلط« برگزار شد، رضا 
مهدوی مجری و کارشناس این برنامه 
با ســیدعلیرضا میرعلینقی پژوهشگر 
و تاریخ نگار گفت وگو کــرد. به گزارش 
ایلنا، ســید علیرضــا میرعلینقی در 
ابتدای این گفت وگو در پاســخ به این 
پرسش که نسل ها چگونه می توانند به 
تاریخ نگاری ها اعتماد کنند، عنوان کرد: 
با کمال واقع گرایی و فروتنی عرض کنم 
که بدون هیچ ادعایی در این عرصه کار 
کرده ام. در واقع می توان گفت شاید یک 
فعال عاشق بوده ام که تمام وقت سعی 
کرده ام در این حوزه کار کنم. در پاسخ این 
پرسش باید بگویم تاریخ نگاری موسیقی 
در ایران مقوله بسیار تازه ای است و اصاًل 
به اندازه خود تاریخ موسیقی ایران قدمت 
ندارد. تاریخ نگاری امر بســیار جدیدی 
است که اولین گام های آن به حدود ۵۰ 
سال بعد از دوران مشروطیت برمی گردد. 
اولین گام ها در حوزه موســیقی تهران 
بوده که مؤلــف آن آقای روح اهلل خالقی 
هم به هیــچ وجه ادعــای تاریخ نگاری 
نداشــته ولی این تاریخ نگاری تبدیل 
به مبنا شده اســت. فکر می کنم واضح 
است که ســه جلد کتاب »سرگذشت 
موسیقی ایران« تا وقتی موسیقی ایران 
وجود دارد یکی از مراجع حذف نشدنی 
تاریخ موسیقی شهری ما خواهد بود. در 
این سه جلد کتاب ارزشمند، تنها به یک 
حوزه مشخص از موسیقی شهری تهران 
در سال های مشروطیت تا بعد از سکوت 

دولت دکتر مصدق پرداخته شده است. 
زمینه تاریخ نگاری وجود نداشته و این 

حوزه همین طور ضعیف شده است.
میرعلینقــی ادامــه داد: نســخه 
تاریخ نگاری بعد از اســتاد خالقی برای 
دوست و هم نسل شــان استاد حسن 
مشــحون اســت که حدود ۴۵ درصد 
آن کتاب به طور واضح رونوشــت شده 
از کتاب زنده یاد خالقی است. به عنوان 
تاریخ نگار باید گفت، امتیاز کتاب آقای 
مشحون از لحاظ آکادمیک بهتر است 
چون آن کتاب نظام مندتر اســت و به 
قصد تاریخ نگاری نوشــته شــده ولی 
متأسفانه دیدگاه موسیقی در کار ایشان 
غایب اســت. این پژوهشگر موسیقی 
مطــرح کــرد: همــه تاریخ نگاری ها 
در ایران تاریخ نگاری سیاســی بوده و 
تاریخ نگاری موسیقی یکی از حوزه هایی 
بوده که دیرتر از تمــام حوزه های دیگر 
تاریخ نگاری تخصصی مورد توجه قرار 
گرفته و حقیقتاً حوزه بســیار دشواری 
است. در ادامه این گفت وگو میرعلینقی 
گفت: مبنای تاریخ نگاری فقط نوشته 
است و حتی به صورت فیلم هم آنچنان 
مورد اعتبار نیســت، چراکــه به خاطر 
یک ســری معذورات و مقدورات بیان 
بصری مجبور هستید در واقعیت تاریخ 
دخل و تصرف کنیــد. تنها قالب واقعی 
تاریخ نگاری، نوشــته و همراه با عکس 
اســت. میرعلینقی گفت: ما دو حوزه 
داریم که این دو حوزه از همدیگر مجزا 
هستند ولی در یک جاهایی می توانند 
با همدیگر تعامل و هم پوشــانی داشته 
باشند. یکی حوزه علمی است و دیگری 

حوزه هنر است. در حوزه هنر، پایبندی 
به واقعیت اصل نیست، بلکه دستکاری 
زیباشناسانه در واقعیت است که مالک 
قرار می گیرد. اگر همه این ها کارشان را با 
رعایت اصول مربوط به کارشان و داشتن 
ذوق و استعداد خالقیت انجام بدهند، در 
جای خودشان شایسته و نیکو هستند. در 
حوزه علم نیز تاریخ نگاری موسیقی در 

ایران یک امر جدید محسوب می شود.
 بسیاری از اسناد موسیقی 

از بین رفته اند
او در پاسخ به این پرسش که آیا ما 

اسناد موسیقی داشتیم که در ادوار 
گذشــته از بین رفته باشد، اذعان 
کرد: ما چیزهای فراوانی داشته ایم 
که از بین رفته اند. برخی از اسنادی 

که داشتیم هم از بین رفته است. از دو 
قرن اول ظهور اســالم در ایران تا زمان 

استقرار دوره قاجاریه، یک سری دوره ها 
وجود دارند که تاریک هســتند و از این 
دوره های تاریک هیچ چیزی در دست 
نیست. در دوره صفویه دو اتفاق بسیار 
مهم و تراژیک افتاده اســت که یکی از 
آن ها مهاجرت کلی موســیقیدان به 
ســمت هند و ترکیه است و دیگری، به 
دار کشیدن یک سری موسیقیدان ها 
بوده اســت. منظور از دوره های تاریک 
لزوماً دوره های بد نیست، بلکه دوره هایی 
است که ما هیچ سند و اطالعاتی از آن 
دوره ها نداریــم. بنابراین تمام هم و غم 
بخش نگارشی یا بخش فرهنگ مکتوب 
ذهنیت ایرانی در موسیقی ایرانی، برای 
نوشتن رســاالت علمی مصروف شده 
است. در واقع خواسته اند علم موسیقی 
به یادگار بماند. شما اگر نگاه کنید از دوره 
تیموری تا اواخر دوره قاجار، رساله های 
موجود فقــط کپــی از روی همدیگر 
هستند. میرعلینقی ضمن اظهار تأسف 
از درگذشــت گلنوش خالقی، درباره 
تأثیر ایشــان در تاریخ نگاری موسیقی 
گفت: ایشان از یک نوع سادگی آگاهانه 
و صراحت لهجه بدون تلخی برخوردار 
بودند. شاید بیش از ۲۵ سال با ایشان از 
راه دور در ارتباط بودم. در چند مکالمه 
طوالنی بسیاری از ناگفته های تمرین 

ارکستر »گلها« را به من گفتند.
وی اضافــه کرد: ما از ســال ۱333 
روایت تأثیرگذار استاد روح اهلل خالقی 
را داشــتیم. آخرین نسخه تجدیدنظر 
شده سرگذشت موسیقی ایران هم در 
سال ۱3۸۰ منتشر شد که یک بخش 

تازه ای را آقای دکتر ساســان فاطمی 
به آن اضافه کرده و عکس ها را تفســیر 
کردند. واقعاً جای این بخش در یک کتاب 
کالســیکی مانند کتاب »سرگذشت 
موسیقی ایران« خالی بود. جا دارد که 
دیگران هــم از آن الگو بگیرند. اســتاد 
خالقی با اینکه نماینده یک جناح مفید 
و تأثیرگذار بودند، اما هیچ گونه گفتمان 
اقتدارگرایانه ای در کارشان نبود. ایشان 
بســیار فروتن بودند و سخن شــان به 
صورت تلویحی این است که این کتاب 
حرف اول است و حرف آخر نیست. یعنی 
ما یک بستری را برای شما می گذاریم که 

شما براساس آن به باال بروید. 
این پژوهشــگر بیان کــرد: برنامه 
»گلهــا« ابتــدا بــا ســری »گلهای 
جاویدان«تأسیس شــد و اساساً هدف 
مرحوم پیرنیا، معرفی شعر فارسی و غزل 
عارفانه بود. در ادامه از آنجایی که دریافته 
بودند که رادیو نیاز مبرم به موسیقی دارد، 
گفتند از موسیقی ملی استفاده کنند. 
هدف پیرنیا از تأسیس برنامه »گلها« شعر 
بود ولی با آمدن اســتاد خالقی و استاد 
جواد معروفی بود کــه »گلها« تبدیل 
به یک برنامه موسیقی شد و اوج برنامه 

»گلها« نیز همان دوره بود. 
تاریخ نگاری موسیقی بدون 

»گلها«؛ پیکره ای است که سر ندارد
میرعلینقی گفت: در کنار تأسیس 
نهادها، سازمان ها و مدارس موسیقی 
در ایــران در عصر تجدد بعــد از دوره 
مشروطیت، تأســیس برنامه »گلها« 
یکی از مهم ترین وقایع تاریخ اجتماعی 
موسیقی ما اســت. برنامه »گلها« یک 
برنامه تولیــدی هر روزه بــود و باید از 
گوینده، شــاعر، سولیســت، ارکستر، 
آهنگســاز، صدابردار و...  اســتفاده 
می کرده و در عین حال سطح خودش را 
نیز حفظ می کرده است. برنامه »گلها« 
۲3 سال گوش مردم را با سطوح مختلفی 
از موســیقی غیر کوچه بازاری آشنا 
کرده است. هیچ دولت، سازمان و 
نهادی نتوانسته کاری را که آقای 
پیرنیا انجام داده اســت، انجام 
بدهد. تاریخ نگاری موسیقی 
شهری ما بدون بررسی برنامه 
»گلها« مثل پیکره ای است 
که سر ندارد. او در پاسخ به این 
سوال که خطر روایت مسلط بیشتر 

از جوامع آکادمیک اســت یا کسانی که 
امکانات و رسانه دارند ولی دانش کافی 
را ندارند، توضیح داد: کسانی که رسانه 
و امکانات دارند با برنامه »گلها« دشمنی 
خاصی ندارند. این دشمنی از یک جناح 
آکادمیک خاص است که براساس یک 
سری مفروضات کار می کند. متأسفانه 
مفروضات را به طوری به کل یک جریان 
تعمیم می دهند که تر و خشک را با هم 

بسوزانند.
خاطره نگاری موسیقی را افراد 

غیرموسیقیدان آغاز کردند
ســیدعلیرضا میرعلینقی در پایان 
با اشــاره به اینکه خاطره نگاری در بین 
موسیقیدان ها می تواند زمینه تاریخ را 
بسازد، خاطرنشان کرد: خود آقای روح اهلل 
خالقی در بخش دوم کتاب »سرگذشت 
موســیقی ایران« خاطره نگاری کرده 
اســت، منت ها خاطره نگاری به معنای 
ژورنالیستی زرد آن نیست، بلکه به معنی 
دید تاریخی و اجتماعی است و دیدش پر 
از احساس مسئولیت و حساسیت نسبت 
به موسیقی است. یعنی این طور نبوده که 
صرفاً یک خاطره سرگرم کننده بگوید. 
فکر می کنم خاطره نگاری موســیقی با 
چند نفر به موازات از هم شروع شده ولی به 
فاصله از هم منتشر شده اند. خاطره نگاری 
موسیقی را بیشتر افراد غیر موسیقیدان 
آغاز کردند. نشست های بخش پژوهش 
این دوره از جشــنواره بــه دبیری رضا 
مهدوی، پژوهشگر موسیقی با همکاری 
رادیو گفت وگــو برگزار و هر نشســت 
در برنامه گفت وگــوی فرهنگی رادیو 
گفت وگوساعت ۲۰ تا ۲۱ پخش می شود.

سیدعلیرضا میرعلینقی:

تاریخ نگاری موسیقی در ایران مقوله جدیدی است 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

تجسمی

به رغم نگرانی ها و اعالم خطر ستاد ملی کرونا درباره شــیوع ویروس جهش یافته انگلیسی در کشور، نمایشگاه بین المللی 
گردشگری و صنایع دستی تهران سه شنبه ۵ اسفند ۹۹ افتتاح می شود و تا ۸ اسفند ادامه دارد.

به گزارش روابط عمومی  وزارت میراث فرهنگی، مدیر کل دفتر بازاریابی و تبلیغات 
گردشگری اعالم کرد: در نمایشگاه امسال غرفه ها نسبت به سال های قبل کمتر شده و 
با هدف حفظ سالمت مردم و بازدیدکنندگان، نمایشگاه به صورت حضوری و مجازی 
برگزار می شود.  بنابراین گزارش، مراسم افتتاحیه نیز با حضور تعداد اندکی برگزار خواهد 

شد و تمهیداتی اندیشیده شده که در طول برگزاری نمایشگاه تجمعی شکل نگیرد. 

کلیه امکانات و تاسیسات گردشگری سی سخت در اختیار زلزله زدگان قرار می گیرد.
به گــزارش روابط عمومــی وزارت میراث فرهنگــی، پس از وقــوع زمین لــرزه ای به بزرگی۵.۶ دهم ریشــتر 
در شــهر سی ســخت در اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد، علــی اصغر 
مونســان وزیر گردشــگری در تماســی بــه مدیــران کل اســتان های 
کهگیلویــه و بویراحمــد، چهارمحال وبختیــاری، فــارس و اصفهــان 
 دســتور داد کلیه امکانــات و تاسیســات گردشــگری در اختیــار مردم 

زلزله زده قرار گیرد.

5 تا 8 اسفند برگزار می شود

کرونای انگلیسی هم مانع برگزاری نمایشگاه گردشگری تهران نشد
به دستور مونسان؛

امکانات گردشگری سی سخت در اختیار زلزله زدگان قرار می گیرد

کتاب »نه به پالســتیک بیشــتر« نوشته 
مارتین دوری با ترجمه ریحانه عسگری منتشر 

شد.
به گزارش ایســنا، این کتاب با عنوان فرعی 
»چگونه می توان تغییر ایجاد کــرد« در ۱۰۴ 
صفحه و با قیمت ۲۰هزار تومان توسط نشر خزه 

منتشر شده است.
در معرفی کتاب »نه به پالســتیک بیشتر« 
توسط ناشر عنوان شده اســت: مارتین دوری 
که از او  به عنوان رهبر جنبش ضدپالستیک در 

جهان یاد می شود، در این کتاب به زبانی ساده و 
در  عین حال علمی و مستدل بیان می کند که 
پالستیک چه آسیب های فاجعه باری به محیط 
زیست و مخصوصاً اقیانوس ها و آبزیان وارد کرده 
است. البته او تصویر قالبی از پالستیک را در ذهن 
مخاطب  فرو می ریزد و نشان می دهد که حتی 
نوشــیدن یک فنجان چای کیسه ای یا اصالح 
صورت و استفاده از بادکنک و اکلیل هم می تواند 

برای محیط زیست، مضر و مخرب باشد!
با این حال، دوری قصد نــدارد که مخاطب 

را به هراس بیفکند و از زندگــی بیندازد، بلکه 
کاماًل برعکس، او در این کتاب می کوشــد تا با 
راهکارهایی آسان و کاربردی که فقط دو دقیقه 
زمان می برند، خواننده را تشویق کند که بدون 
دردســر و زحمت، مصرف پالستیک خود را به 

حداقل برساند.
 مارتین دوری پیش تر با راه اندازی هشتگ 
»پاکســازی دودقیقه ای ساحل« به  موفقیت و 
دستاوردی بین المللی رسیده بود و حاال همان 
راه حل های آن هشــتگ را در این کتاب مطرح 

کرده اســت، اما فراتر از ســواحل و برای همه 
فضاهای زندگی.

در بخشی از کتاب آمده است: »در این کتاب، 
چندین ایده  برای کاهش مصرف پالستیک به 
شما داده می شود. هر ایده در قالب یک هشتگ 
راه حل دودقیقه ای اســت؛ یک راه حل راحت و 
ساده برای رهایی از شِر پالستیک. ممکن است 
هریــک از راه حل های دودقیقــه ای به خودی  
خود امر مهّمی به شمار نیایند، اما همه  آن ها در 
کنار هم معنا پیدا می کننــد. انجام یک راه حل 
دودقیقه ای اصاًل وقت زیادی از شما را نمی گیرد: 
فقط دو دقیقه! اما گامی به سوی ایجاد یک تغییر 

بامعنا در سراسر جهان خواهد بود.«

»نه به پالستیک بیشتر« در کتابفروشی ها 
کتاب

برنامه »گلها« یکی از 
مهم ترین وقایع تاریخ 

اجتماعی موسیقی ما است 
و هیچ دولت، سازمان و 
نهادی نتوانسته کاری 
را که آقای پیرنیا انجام 

داده است، انجام بدهد. 
به جرأت می توان گفت 

که تاریخ نگاری موسیقی 
شهری ما بدون بررسی 

برنامه »گلها« مثل پیکره ای 
است که سر ندارد

تاریخ نگاری موسیقی در 
ایران مقوله بسیار جدیدی 

است که اولین گام های 
آن به حدود 5۰ سال بعد 

از دوران مشروطیت 
برمی گردد. اولین گام ها 
در حوزه موسیقی تهران 

بوده که مؤلف آن آقای 
روح اهلل خالقی هم به هیچ 
وجه ادعای تاریخ نگاری 

نداشته؛ ولی این 
تاریخ نگاری تبدیل به مبنا 

شده است
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