
جزییات برگزاری دو نمایشگاه جدید 
موزه هنرهای معاصر تهران 

 نشست رسانه ای بازگشــایی مجدد نمایشگاه 
جدید موزه هنرهای معاصر تهران با عنوان »نهان 
بر عیان« با حضور هادی مظفری )مدیرکل هنرهای 

تجسمی( و دیگر مسئوالن امروز برگزار شد.
به گزارش ایلنا، نشست رسانه ای بازگشایی مجدد 
نمایشگاه جدید موزه هنرهای معاصر تهران با عنوان 
»نهان بر عیان« با حضور هادی مظفری )مدیرکل 
هنرهای تجسمی(، احســان آقایی )رئیس موزه 
هنرهای معاصر تهران(، شهریار حاتمی )کیوریتور 
نمایشــگاه »نهان بر عیان«( و امیر راد )کیوریتور 
نمایشگاه »پرســونا«( دیروز سه شــنبه یازدهم 
خردادماه در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد. 
در ابتــدای برنامــه هــادی مظفــری ضمن 
خوش آمدگویی به حاضــران گفت: طی این مدت 
مجسمه های موزه نورپردازی شــده اند تا یک ماه 
دیگر درهای باغ مجسمه موزه بازگشایی خواهد شد 

و مخاطبان می توانند از آن دیدن کنند. 
او با اشاره به اینکه، باغ مجسمه با حمایت سازمان 
زیباسازی شــهر تهران انجام شده گفت: بر اساس 
مصوبه هیئت مدیره زیباســازی تهران، قرار است 
ساختمان موزه نیز برای نورپردازی در اختیار آن ها 
قرار بگیرد تا موزه چون نگینی در شب های تهران 

بدرخشد. 
مظفری در ادامه گفت: قرار اســت تا پایان سال 
۱۴۰۰ هفت نمایشگاه در موزه برگزار شود. کال در 
برنامه ریزی جدید موزه هنرهای معاصر قرار شده 
طی سال حدود هفت تا هشت نمایشگاه برگزار شود 
که در موعد مقرر جزییات برگزاری اطالع رســانی 

خواهد شد. 

او ادامه داد: تا پایان تابستان نیز »کانون موسیقی 
معاصر«، »معماری و شهر«، »نیو مدیا«، »دیزاین« و 
»سینماتک« نیز کار خود را آغاز می کنند. همانطور 
که وعده کرده بودیم از حدود یک سال و نیم پیش، 
آماده سازی شش جلد کتاب نفیس موزه در نیمه راه 
است؛ ۲ کتاب آماده شده و ۴ کتاب دیگر در دست 
چاپ است و مردادماه مراسم رونمایی این کتاب ها را 

شاهد خواهیم بود. 
در ادامه برنامه احســان آقایــی )رئیس موزه 
هنرهای معاصــر تهران( نیز خطــاب به حاضران 
گفت: قرار است در رویکرد جدید موزه ۲ نمایشگاه 
به صورت همزمان در گالری های موزه افتتاح شوند. 
نمایشگاه اول با عنوان »نهان بر عیان« ۱۸ خردادماه 
و نمایشگاه دوم با عنوان »پرسونا« شامل مجموعه 
آثار اندی وارهول ۲۵ خردادماه افتتاح خواهند شد. 

پس از صحبت های رئیس موزه هنرهای معاصر 
تهران(، شهریار حاتمی )دبیر نمایشگاه »نهان بر 
عیان«( گفت: نمایشگاه »نهان بر عیان«؛ مهندسی 
تصویر در نگارگری ایران، بر اساس پروژه پژوهشی 

من شکل گرفته است. 
حاتمی افزود: این رویداد دربــاره پیوند علم و 
هنر در سده ۸ تا ۱۱ هجری ایران است و به صورت 
تخصصی به نگارگری می پردازد. این نمایشگاه به 
صورت تخصصی روی هندسه تصویر کار می کند 
و هدف این بوده که هندسه دانان ایرانی چه کسانی 
بودند و نگارگران ایرانی از چه علمی در کارشان بهره 

می گرفتند. 
دبیر نمایشگاه »نهان بر عیان« در ادامه گفت: 
پژوهش انجام شــده، مشــخص کرد که در بین 
هنرهای ایرانی دستور زبانی مشترک وجود دارد که 

ریشه آن در علم هندسه است. 
او سپس درباره روند برگزاری نمایشگاه اینگونه 
توضیــح داد: در ابتدا با تاریخــی تصویری از ۳۰۰ 
سال نقاشی ایران نمایش را بر اساس کتاب »جامع 
الطوایف« رشیدی شــروع می کند و تا »شاهنامه 
شاه عباسی« پیش می رود. همچنین در نمایشگاه 
به حضور هندسه در نمایشگاه پرداختم که در ۶ الیه 
به نمایش گذاشته می شود. به اضافه اینکه نمایشگاه 
»نهان بر عیان« می تواند به هنرمندان شاخه های 
دیگر کمک کند چون این پروژه صد درصد فرهنگی 

و پژوهشی است. 
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غالمحسین دولت آبادی را بیشتر 
بابت نقدهای تند و تیزش به جریان 
تجاری تئاتر می شناسیم. نویسنده 
و مترجم حوزه تئاتر کــه با دفاع از 
جریان های فکری همچون نوشین 
و رادی، سعی بر معرفی چهره های 
ناشــناخته تئاتر ایران داشته است؛ 
در ســال های اخیر در چند مقاله با 
همراهی آراز بارســقیان، به شکل 
تئاتر دهــه نود ایــران حمله کرده 
است. از دید او و همراه همیشگیش 
تئاتر امــروز ایــران محصول نوعی 
سیاست مبتنی بر بازار است که در 
آن تئاتر از یک میــدان فرهنگی-

اجتماعی بــه کاالیی اقتصادی بدل 
شده است. این دو در کتابی با عنوان 

کنایه آمیز »ردپای پلنگ صورتی« - 
که تلمیحی است از نمایش »به دنبال 
پلنگ صورتی« آروند دشــت آرای 
- به جریان فکری متأثــر از محمد 
چرمشــیر پرداخته که طی آن قرار 
اســت تئاتر تهی از معنا، سیاست و 
کنشگری شود. البته این نوشتار در 
باب کتاب مذکور نیست؛ بلکه درباره 
تالش دیگری از سوی غالمحسین 

دولت آبادی است.
دو کتــاب کاماًل ناشــناخته او با 
عناوین »شکل گیری تئاتر رئالیستی 
در ایــران و چند مقالــه ی دیگر« و 
»خنده  پنهان« تالشــی است برای 
بررســی دو دوره تاریخــی کمتــر 
صحبت شــده از تئاتر ایران. کتاب 
نخســت با اشــاره به جریان فکری 
پس از سقوط رضاشاه و میل جامعه 
تئاتری به بازتولید رئالیسم، دالیل 
سیاسی و اجتماعی اقبال این گونه 

آثار را ارزیابی می کند و کتاب دوم با 
مطرح کردن جریان مشروطه خواهی 
از ســوی نویســندگانی چــون 
ملکم خان، طالبوف و میرزا آقاخان 
کرمانــی و بازخوانی نگــرش آنان 
دربــاره پایان حکومــت مطلقه، از 
ریشــه های ظهور تئاتر مولیری در 

ایران می گوید.
طی حضور ۱۲۰ ساله تئاتر مدرن 
در ایران، تنها تعــداد اندکی کتاب 
با موضوع تاریخ تئاتر نگاشــته شده 
اســت. عموم این کتاب هــا روایت 
ســنتی و کالســیک از تاریخ تئاتر 
است. آثار جمشید ملک پور یا حمید 
امجد و حتی مجموعه اســناد تئاتر 
مشروطه مســعود کوهستانی نژاد، 
صرفاً روایتی خطی از شــکل گیری 
تئاتــر در ایران اســت. عمــوم این 
نویسنده ها رویکردی بینارشته ای 
نداشــته و حتی در خوانش متون از 

کلیات فراتر نرفته اند. مزیت کتاب 
دولت آبادی در همین اســت. او در 
»خنده پنهان« با اتخاذ خوانشــی 
لوســین گلدمن، منتقد چپ گرای 
فرانسوی، از وضعیت تاریخی تئاتر 
ایران فاصله می گیرد و ریشــه ها را 
در جــای دیگری دنبــال می کند، 
در جایی به نام مشــروطه خواهی. 
دولت آبادی در این مســیر وضعیت 
جــذاب پارادوکســیکالی را روایت 

می کند. 
جایی که عامل مطلقه عازم لندن 
می شــود و رهاوردی غربی با خود 
می آورد: تکیه دولــت. بنای عظیم 
تکیه دولت با تأسی از سالن های تئاتر 
لندن اما جایی برای اشــکال مدرن 
نمایش نمی شود؛ بلکه فرصتی است 
برای اوج گیری تعزیه و البته تثبیت 
قدرت مطلقه. حاال وضعیت و نسبت 
تئاتر غربی برجســته تر می شــود. 
نظریه پــردازان مشــروطه خواهی 
گویی درام غربــی را فرصتی برای 
بیان نیازهای خــود می دانند. حال 
هرچند ریشه های درام اروپایی در 
ایران به شخصیت های غیرتئاتری 
بازمی گردد؛ امــا تئاتر فرصتی برای 
انتقاد و روشــنگری عصر مشروطه 
می شــود. دولت آبادی بــا خوانش 
تاریخ مشــروطه و البتــه بازخوانی 
نظریــات، دالیل انتخــاب کمدی 
مولیری و چگونگــی عملکرد آن را 
ارزیابی می کند. بــه عبارتی دیگر 
تاریخ تئاتر مشروطه اهمیتی ندارد؛ 
آنچه مهم می شود چگونگی و چرایی 
این رویداد اســت، بــدون در نظر 

گرفتن ترتیب تاریخی.
در کتــاب »شــکل گیری تئاتر 
رئالیســتی در ایران و چند مقاله ی 
دیگر« نیز وضعیت به همین منوال 

اســت؛ اما در تاریخی متفــاوت و با 
نگرشــی متفاوت. شــاید کتاب را 
ادامه »خنده پنهان« بدانیم، با قالبی 
متفاوت. کتاب حاوی چهار مقاله با 
اشاره به چهار دوره تاریخی مختلف 
است: قاحارغ، مشروطه، پهلوی اول 
و پیش از کودتای ۲۸ مرداد. اگرچه 
ظاهر مقــاالت خبر از یــک رابطه 
ارگانیک نمی دهد، اما دولت آبادی 
موفق می شــود ناخــودآگاه رابطه 
شــکل گیری تئاتر رئالیستی از دل 
دنیای مولبری را بررســی کند. او با 
ارائه تصویری از شــروع کار نوشین 
و مخالفت او بــا نمایش های کمدی 
ایرانی، زمینــه فرهنگی گرایش به 
رئالیسم را عیان می کند. رویکردی 
که منجر به جریان فرهنگی متفاوت 
و البته آفرینش جنــس متفاوتی از 

مخاطب می شود.
آنچه کتــاب را متمایز می کند 
شــیوه جستارنویســی نویسنده 
اســت. یکی از دالیل سخت شدن 
نوشــتار تاریخی در ایــران گریز از 
جستار است. جســتار روشی نسبتاً 
ژورنالیســتی برای بیان باور و نگاه 
فردی به تاریخ است. در بیشتر مواقع 
نظر نویســنده غالب می شود و وجه 
علمی -روش خشک و سرد در بیان 
محتوا- کمرنــگ و در نهایت روایت 
بر تاریخ چیره می شود. شیوه ای که 
نویسندگان مشــهوری چون تری 
ایگلتون در نگارش بهــره می برند. 
با این حــال دولت آبــادی از روایت 
حذر می کند و کمی از ماجراجویی 
شــخصی فاصله می گیرد. تالشش 
بهره گیــری از یک اســلوب نقادی 
منبعث از مکتب اســت. از همین رو 
جستار کمی خشــک و لحن جدی 
می شود. این دقیقاً برخالف رویه ای 

است که در »ردپای پلنگ صورتی« 
یا مقاالتی با تکیه بــر مفهوم »تئاتر 
آب هندوانه ای« اســت. همین نگاه 
موجب می شود خواننده از خودش 
بپرســد شــاید دولت آبادی از این 
رویه برای دوری جســتن از نقد تند 
نســبت به هنرمندان عالقه مندش 
اســتفاده می کند. بــرای مثال در 
جریان صحبت از نوشین یا اسکویی، 
نوشتار به نحوی است که گویا رویه 
کاری این هنرمندان از خطا مصون 

بوده است.
کتاب  ناصر حسینی مهر با عنوان 
»تئاتر در ایران« که اخیراً منتشــر 
شده اســت، نگاهی کاماًل متفاوت 
ارائه می دهــد. او در مواجهه با تئاتر 
اسکویی آن را خطاپذیر و قابل انتقاد 
برمی شمارد. با اینکه اسکویی پس از 
بازگشت از شوروی اتفاقات جدیدی 
در تئاتر پدید مــی آورد، اما واقعیت 
این پدیده ها به زعم حســینی مهر 
بدان بزرگی نیست که سال ها مورد 
ادعا قرار می گیرد. دولت آبادی از این 
نظر در نقادی جریان های محبوبش 

عقب می ماند.
با این همه نوشتن تاریخ تئاتر در 
این روزگار بسان لنگه کفشی است 
در بیابان. عده ای انــدک تمایل به 
نگارش تاریخ از خود نشــان داده اند 
و بخش مهمی از بــزرگان تئاتر به 
بیان شــفاهی بســنده می کنند، 
بیاناتی که مخدوش و بی ســندند. 
پس شــاید ســنت جستارنویسی 
بتوانــد بخشــی از جاهــای خالی 
تئاتر را پر کنــد، همانند تئاتر دوره 
رضاخانی که کمتر درباره آن سخن 
به میان می آید یــا عصر فترت دهه 
 شصت که اساســاً بخش پاک شده 

تاریخ تئاتر است.

نگاهی به دو کتاب غالمحسین دولت آبادی

لنگه کفش هایی در بیابان

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

تجسمی

 وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمی صبح دیروز 
در آییــن رونمایــی از مجموعــه کتاب هــای 
جریان شناسی فکری فرهنگی در ایران معاصر 
بر ضرورت و نیاز ایران معاصر به جریان شناسی 

تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، سیدعباس صالحی در ابتدای 
این آیین با گرامی داشت سالروز ارتحال حضرت 
امام خمینی )ره( گفت: در آستانه سالگرد حضرت 
امام هســتیم؛ امام بزرگ مردی بــود که تاریخ 
ایران، تاریخ تشیع و تاریخ اســالم و بلکه تاریخ 
انسانیت به وجود ایشان مفتخر است. مقام معظم 
رهبری هم در ۱۴ خرداد ســال گذشته درباره 
شخصیت حضرت امام خمینی )ره( فرمودند »امام 
خمینی)ره( امام تحول بودند« این به این معنی 
است که امام هم روحیه تحول خواهانه داشت و هم 

حرکت عظیم تحول خواهانه انجام داد.
وی افزود: تحول خواهــی حضرت امام در قم 
از درس های اخالق آغاز شد و آن گونه که شهید 
مطهری می گفــت: »ما در عطــش درس های 
ایشان بودیم«. بعد از این هم ایشان ملت را در ابعاد 

مختلف متحول کردند.
صالحی با اشاره به کتب جریان شناسی فکری 
و فرهنگی در ایران معاصر تاکید کرد: عزیزانی که 
این کار قابل توجه را به ثمر رساندند و مقدمه ای 
را برای کارهای پسینی آماده کردند به موضوعی 
پرداختند که نوپدید اســت زیرا جریان شناسی 
در ادبیات ما مقوله نوپدید است. ما نظریه شناسی، 
مکتب شناسی و تاریخ اندیشه داریم اما جریان 
شناسی یک پدیده تازه از لحاظ مفهومی، مصداقی 

و روش شناسی است.
وی ادامه داد: جریان شناسی وقتی می خواهد 

از لحاظ مفهومی معنا پیدا کند کار دشواری است؛ 
اینکه می خواهیم افراد و مجموعه هایی پیدا کنیم 
که دغدغه  ها، هدف  ها، مســاله  ها و راه حل های 
مشــترک دارند، گزینش ایــن جریان ها کاری 
سخت است. اینکه گزاره  هایی که می خواهیم کنار 
بگذاریم بتواند در یک نظام واره قرار گیرد نیز مساله  
مهمی است. جریان ها سیال و پویا هستند و حیات 
و ممات شان فراز و نشیبی اســت. با این نگاه این 
موضوع مهم است که چگونه می توانیم متفکران و 

اندیشمندان را داخل یک جریان بگذاریم؟
عضو شــورای عالی انقالب فرهنگی افزود: 
جریان به این معنا است که هم در ساحت عمل و 
هم در ساحت نظر با هم حضور دارند یعنی وقتی 
به جریان تبدیل می شوند که در کنشگری نقش 
دارنــد. این  ها مفاهیم جریان شناســی را ایجاد 
می کند و چون جریان شناســی در ایران سابقه 

ندارد، بدین لحاظ کار سخت می شود.
وی در عین حال تاکید کــرد: مکاتب و تاریخ 
اندیشه در ایران ادبیات علمی اش تعریف شده اما 
در جریان شناسی ادبیات علمی  در مرحله اولیه 

است و تازه یک مفهوم پیدا کرده است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ادامه داد: ایران 
معاصر به جریان شناسی بســیار  نیازمند است. 
در ۱۵۰ سال گذشــته ایران بستر جدال سنت و 
مدرنیته در حوزه  های ارزشی، نهادی و معرفتی 
بوده و مــا هنوز در این ۱۵۰ ســال در منازعه ای 
هســتیم که حتی قالب ندارد و خود این تولید 

جریان می کند.
وی گفت: ما ۱۵۰ ســال اســت که شــاهد 
جنبش های پیوسته اجتماعی در ایران هستیم 
و هیچ کشــوری در این مدت بستر جنبش  ها و 

نهضت های اجتماعی نبوده و هر نســل ما با یک 
جنبش مواجه بوده و این خودش بسترساز جریان 
است چون جنبش یا از دل یک جریان بر می آید یا 

جریان ساز است.
صالحی افزود: انقالب اســالمی نیز به عنوان 
پدیده بزرگ تاریخ ایران آثار قابل توجهی در تولید 
جریان ها داشته است. حاصل این اتفاقات در ایران 
معاصر نکاتی از این قبیل است؛ یعنی ایرانی که 
درگیر ۱۵۰ سال منازعه است، جنبش ها هر نسلی 
را در بر می گیرد و انقالب ایران مدوام است. همه 
این ها باعث شده در جریان  ها شاهد پدیده  هایی 
باشیم که در منطقه و فرامنطقه خیلی خاص است.

وی بــا اشــاره بــه ویژگی هــای خــاص 
جریان شناسی در ایران ادامه داد: تکثر جریان  ها 
یکی از این ویژگی  ها اســت؛ در۱۵۰ سال اخیر 
جریان ها در ایران تکثر داشته و این تکثر جریانی 
با کشوری مانند مصر با همه تالطم هایش بسیار 

متفاوت است.
صالحی تصریح کرد: ویژگی جریان ها حضور 
در ســاحت نظر و عمل اســت. در کشورهای 
دیگر نظام واگرایی و همگرایی جریان  ها دیده 
می شود اما در ۱۵۰ سال اخیر بحث واگرایی و 
همگرایی جریان ها در ایران خاص است و شاهد 
اتحادها و اختالف های خیلی خاصی هستیم 
که نتیجه منازعه سنت و مدرنیته، انقالب و ... 
است. همچنین به دلیل شــرایط جغرافیایی  
ایــران و نقــش آن در منطقه، جریــان  های 
خارجی به جریان های داخلی ربط پیدا می کند 
و جریان  هــای داخلی  ما ناخــودآگاه تاثیرات 
بیرونی پیدا می کند اما در فضای ایران شرایط 
متفاوت است حتی اگر با توهم توطئه نبینیم باز 

 تاثیرات بیرونی را بر جریانات داخلی می بینیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به مجموعه 
کتاب های جریان شناسی فکری فرهنگی در 
ایران معاصر ادامه داد: بدیع بودن این کار اهمیت 
و دشواری آن را مشــخص می کند چون ما در 
ایرانی قرار داریم که مهد جریانات قدیمی و جدید 
است. توجه دست اندرکاران این پروژه به جریان 
شناســی با محورهای مختلف خودش پدیده 
تازه ای است و ما سابقه چنین کاری نداریم. تک 
نگاری  های مکتوب محــدود و مقاالتی وجود 
دارد اما به این شکل مبسوط این کتب و پروژه 

کار تازه ای است.
وی همچنین تاکید کــرد: توجه به الیه  های 
عمیق  تر و پنهان  تر جریان  ها نیز در این کار مهم 
است. وفاداری به روش شناسی و اخالق علمی به 
معنای رعایت انصاف و ادب بسیار مهم است و ادب 
نقل و نقد که دارای ادبیات خاص خود است هم در 

این اثر و کار مورد توجه قرار گرفته است.
وی در پایان پیشــنهادهایی برای ادامه این 
پروژه به دست اندرکاران آن ارائه کرد و ادامه داد: 
از اینجا به بعد مراحلی هست که می تواند وجود 
داشته باشــد بدین معنی که این آثار فرصتی را 
برای گفت  و گوی جریانی ایجاد کند.در گذشته 

گفت  و گوی مکاتب و اندیشــه  های سیاســی 
داشتیم اما این کار  می تواند فرصت گفت  و گوی 
میان جریانی ایجاد کند. جریان  ها کمتر از نظریه  
ها همدیگر را تحمل می کنند بنابراین پیشنهاد 
من این است که پس از انتشار این ۳۰ جلد، گفت 
 وگوهای میان جریانی رخ دهد و دغدغه  ها و راه 

حل  های مشترک ایجاد شود.
صالحی افزود: نکته دیگر در گام  های پسینی 
توجه به نقاط قــوت و ضعف جریان  ها اســت. 
همچنین می توانیم با گفت و گوهای بیشــتر از 
جریان ها تهدیدزدایــی کنیم. نکته دیگر اینکه 
جریان هم در ساحت نظر و هم در ساحت عمل 
حضور داشته باشــد و بعد از پژوهش نکته های 

عملی برای خود جستجو کند.
مجموعه کتاب  های »جریان شناسی فکری 
فرهنگی در ایران معاصر« ۳۰ جلد است که در این 
آیین ۸ مجلد آن شامل »جریان احیاگری دینی«، 
»عرفان گرایی سنتی شــیعی«، »فلسفه گرای 
حوزوی«، »فمینیسم اسالمی«، »آئین گرایی 
عامه پسند«، »جریان نوپدید دینی و معنوی«، 
»پساتجددگرایی« و »جریان اخالق کاربردی و 
حرفه ای« رونمایی از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد 

اسالمی رونمایی شد.

 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

ایران معاصر به جریان شناسی نیاز دارد 

کتاب 
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