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اصالت ســنجی آثار هنری یکی از 
معضالتی است که در جریان خرید و 
فروش آثار تجسمی وجود دارد. یکی از 
معضالتی که در این سال ها این شرایط 
را به وجود آورده، نگاه سنتی در تایید 
اصالت آثار اســت. در ایران عده ای از 
هنرمندان هستند که به دلیل سابقه 
در حــوزه هنر به عنوان اصالت ســنج 
آثار هنری از اعتبــار و جایگاه خاصی 
برخوردار هستند و به همین دلیل طی 
سال های گذشته مشکالت فراوانی بر 
ســر تایید اصالت آثار هنری به وجود 

آمده است.
از سوی دیگر کپی کاری و اثرسازی 
یکی از مســائلی بود که طی سال های 
گذشــته در حوزه هنرهای تجسمی 
مسئله ساز بود. به عنوان مثال شائبه کپی 
بودن آثار سهراب سپهری که در جریان 
حراج های مختلف به فروش می رفت، 
یکی از موارد مسئله ساز در جریان این 
نوع رویدادهای تجاری-هنری بود. در 
آن موقعیت بسیاری از رسانه ها به شکل 
غیررسمی معتقد بودند که افرادی که 
مسئول اصالت سنجی آثار این چنینی 
هستند، خود در این کپی کاری ها دست 

دارند.
آثاری که در اصالت آنها شــبهاتی 
وجــود داشــت در ســال های قبل به 
حراج های خارجی هــم راه پیدا کرد و 
در آن حراج ها باعث بروز مشــکالتی 
شد و سودجویی و منفعت طلبی برخی 
جریان های اقتصادی به آبروی هنرهای 

تجسمی ایران لطمه های بسیاری وارد 
کرد.این اتفاق در جریان حراج تهران هم 
رخ داد. حراج تهران به عنوان مهم ترین 
حراج هنری در ایران طی چند ســال 
گذشته هم با همین شائبه ها مواجه بود. 
به خصوص در مورد برخی آثار کالسیک 
ایرانی و چند اثر مدرنی که در حراج به 
فروش گذاشته شــد، مثل همان اثر 4 
میلیاردی سهراب سپهری که به دلیل 
قیمتش برای اولین بار موجب شگفتی 

و خبرساز شد.
 اطالعیه ای برای اعاده حیثیت 

»حراج تهران«
حاال حراج تهران برای جلوگیری از 
این نوع اتفاق ها اقدام به تنظیم بندهایی 
در اساسنامه خودش کرده است تا جدای 

از ایجاد ضمانت برای شرکت کنندگان و 
خریداران، از خود اعاده حیثیت کند. 

در اطالعیه حراج تهران آمده است: 
»با توجه به حساســیت های به وجود 
آمده در خصوص تعهد و مســئولیت 
حــراج در قبال اصالت آثــار یادآوری 
می شــود، مبنای تعهدات حراج گذار، 
وفق شرایط عمومی حراج تهران است 
که در قــرارداد فی مابین حراج تهران 
و فروشندگان و خریداران آثار هنری 
منعقد می شــود و در ســایت رسمی 
حراج نیز درج شده اســت. بر همین 
اســاس مالک ضمانت و تعهد حراج 
همچون ادوار گذشــته به قوت خود 
باقی و شــرایط عمومــی پانزدهمین 
 دوره حراج تهران روی سایت به نشانی

 tehranauction.com قابــل 
دسترس اســت.«با توجه به حواشی 
پیش آمده در خصوص میزان تعهد و 
مســئولیت اصالت آثار، توجه همگان 
را به مفاد قــرارداد در مورد اصالت آثار 
جلب می کند: » کلیه آثار ارایه شــده 
در حراج تهران توســط کارشناسان 
معتبر بررســی و اصالت و انتساب آنها 
به پدیدآورنده اثر مورد بررســی قرار 
می گیرد. در خصوص آثار کالســیک، 
عنداللزوم بررسی توسط کارشناسان 
وزارت میراث فرهنگی و گردشــگری 
صورت خواهد گرفت. علــی ایحال با 
توجه به آنکه آثار ارایه شــده در حراج 
به مدت ۳ روز جهت رؤیت متقاضیان 
در معرض بازدید عموم قرار می گیرد، 

متقاضیــان ایــن امــکان را جهــت 
بررسی های کارشناســی متعارف از 
جانب کارشناســان منتخب خود در 

مدت مزبور دارا هستند.«
با حســن نیت ادامه بنــد ۹ ناظر بر 
اصالت آثار هنــری مندرج در کاتالوگ 
که اشــاره به دعوای حقوقی احتمالی 
فی مابین فروشــنده و خریدار است را 
حذف و تعهد می نمایــد در این زمینه، 
شرایط عمومی حراج تهران که در سایت 
و قرارداد های حراج تهران آمده، مالک 

قرارداد خواهد بود.
حراج تهــران ضمــن تشــکر از 
توجــه جامعه رســانه ای، هنرمندان، 
مجموعه داران و خریداران آثار هنری 
نســبت به این رویداد اقتصادی هنر، 
مالک فعالیت خود را شــرایط عمومی 
حراج تهران مندرج در ســایت حراج 
تهران می داند که ضمیمه قرارداد خرید 

آثار خواهد بود«.
آیا ابزار و علم اصالت سنجی آثار 

وجود دارد؟
اگرچــه در متن این اساســنامه به 
نوعی بر نگاه فنی در اصالت سنجی آثار 
تایید شده اســت اما به هنوز این سوال 
وجود دارد که به راســتی این تخصص 
در ایران وجود دارد و افرادی هستند که 
به شکل علمی و با استفاده از ابزارهای 
روز دنیا به انجام این کار اقدام کنند. نگاه 
در اصالت ســنجی آثار و تضمین دادن 
درباره این که یک اثر اصالت دارد یا نه؟ 
اگر همچنان به عنوان یک موضع سنتی 
انگاته شود آیا می تواند راهبردی را برای 
برون رفت از این وضعیت پیش روی ما 

قرار بدهد؟

اگر چه این حرفــه نیاز به تخصص 
خاص خود دارد امــا در جهان نهادها، 
شــرکت ها و کمپانی هایی هستند که 
با توجه به اهمیت ایــن حوزه به دالیل 
تاریخی و اقتصادی به اصالت سنجی آثار 
می پردازند.اما در ایران هنوز مشخص 
نیســت که چه افرادی، بــا چه جایگاه 
علمی و با چــه ابزاری ایــن اقدامات را 
انجام می دهند؟ برخی معتقدند به دلیل 
اهمیت کار این افراد و حساسیت هایی که 
کار آنها با خود همراه دارد بهتر است که 
هویت شان ناشناخته باشد چرا که ممکن 
است این کار برای آنها خطرات جانی به 
همراه داشته باشد اما سوال اینجاست که 
چگونه برخی شرکت ها و انستیتوها در 
خارج از ایران به شکل رسمی خدماتی را 

ارائه می دهند.

»حراج تهران« در مورد اصالت سنجی آثار تعهد داد

 داستان اصالت سنجی به روش سنتی

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

یک تهیه کننده سینما در سومین نشست از 
سلسله نشست های »سینما؛ گفتمان فرهنگی« 
)گام دوم سینما( گفت: ما هنوز از دوران سانسور 
گذر نکرده ایم و در فرهنگمان تحمل حرف های 
جلوتر از زمانه خــود را نداریــم. در یک نظام 
ایدئولوژیک که مهم ترین چالش آن فلسطین 
اســت ناگهان می بینیم که فیلم »بازمانده« به 
دلیل نداشتن حجاب زنان در سال اول ساختش 
توقیف شده است. سینما بسیار قدرتمند است اما 

نباید با نگاه محافظه کارانه از آن ترسید.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان 
ســینمایی، این نشســت با موضــوع »لزوم 
قانون گرایی در ســینمای ایران بــا نگاهی به 
کاستی های قوانین موجود و ارائه راه حل های 

مناسب« در موزه سینما برگزار شد.
 آیین نامه های زیرمجموعه های مرتبط 

با سینما سلیقه ای اعمال می شود
در ابتدای این نشســت، جبار آذین، منتقد 
سینما گفت: جالب اســت بدانید که در ایران 
چیزی به عنوان قانون ســینما وجــود ندارد. 
آیین نامه هایی در مجموعه ها و زیرمجموعه های 
مرتبط با سینما هست که به صورت سلیقه ای 
اعمال می شود اما هیچ قانون فراگیری به چشم 

نمی خورد.
او ادامه داد: این نبود قانون فراگیر به دالیل 
زیربنایی و ســاختاری رخ می دهد. ما در ایران 
ســینماگر و فیلم ملی داریم اما سینمای ملی 
و صنعت ســینما نداریم و علت این فقدان در 
همان نبود قانون است. و این به بحث نظارت در 
سینما بازمی گردد که اصال تعریف و تبیین نشده 
است. چنین روندی باعث پیشبرد کار به صورت 

سلیقه ای می شود.
آذین گفــت: ما با این که قانون ســینمایی 
نداریم اما متولی ســینما داریم که آن وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســالمی و سازمان سینمایی 
است. اما به علت نداشتن قانون مدون در سینما و 
قانون گریزی مشکالت عدیده ای ایجاد می شود. 
در کنار سازمان سینمایی تشکل هایی هستند 

چون صدا و سیما، اوج، ناجی هنر، حوزه هنری، 
و... که هرکدام ســاز خود را می زنند که باعث 

می شود سینمای ایران دچار بیماری شود. 
 سینمای ایران ترکیبی از 

صنعت و فرهنگ است
مهدی صباغ زاده، فیلمنامه نویس، کارگردان 
و تهیه کننده، گفت: این موضوع باید تبیین شود 
که سینمای ایران ترکیبی از صنعت و فرهنگ 
است. البته این روزها بیشتر به سمت صنعتی 
شدن سوق پیدا کرده است اما در دهه های ۶۰ 
تا ۸۰ شاهد شکوفایی فرهنگی سینمای ایران 
بودیم. سینما باید به جریانی فرهنگی تبدیل 
شــود.او ادامه داد: وزارت ارشــاد محلی است 
که وزیری در آن مشــغول به کار است و قوانین 
سینمایی را با همراهی معاونانش تبیین می کند. 
در این ســال ها دیدیم که هر زمــان که رئیس 
جمهور کشور تغییر می کند تمامی مدیران هم 
تغییر می کنند که روند به ناچار دستخوش تغییر 
قرار می گیرد. یا بسیاری از وقت ها می بینیم که 
فیلم ها پروانه ساخت و نمایش هم می گیرند اما 

برای اکرانشان با مسائلی رو به رو شده اند.
مظلوم ترین قشر این کشور

 سینماگران هستند
انســیه شاه حســینی، فیلمنامه نویس و 
کارگردان، نیز در ادامه این نشست گفت: تمام 
مشکالت زمانی پدیدار می شود که ما مدیریت 
فرهنگی نداشته باشیم. وقتی کشور مدیریت 
کالن فرهنگی ندارد مشکالت پدیدار می شود. 

او ادامه داد: مظلوم ترین و بینواترین قشــر 
این کشور سینماگران هســتند. اگر مدیریت 
کالن فرهنگی داشتیم دیگر با شوراهای کالن 
فرهنگی روبه رو نمی شویم که بخواهند سلیقه 
خودشــان را حاکم کنند. اگر تکلیف سینمای 
فرهنگی ما یک جمله حفظ کرامت انسانی باشد، 

اگر شخصی، یک نفر دیگر را بغل می کند ممکن 
است مخاطب انتظار داشته باشد این دو نقش 
یکدیگر را بغل کنند مانند مادری که فرزندش 
را در آغوش می کشد. باید دید که کرامت انسانی 
پایمال می شود یا خود مخاطب منتظر تماشای 
آغوشی است که نشــان از انسان دوستی دارد. 
هرچیزی که انسانی باشد الهی نیز هست. اگر 
مسئوالن ما شجاعانه عمل کنند دیگر مسائلی 
که سینمای امروز گریبان گیر آن است به چشم 
نمی خورد.شاه حسینی بیان کرد: چقدر خوب 
می شود شوراها جای دخالت های سلیقه ای، به 

اثری که حرفی برای گفتن دارد، کمک کنند.
سینما بسیار قدرتمند است

همچنین محمدرضا شفاه، تهیه کننده در این 
نشست، گفت: نباید فکر کنیم  که فیلم سفارشی 
را نباید تماشا کرد برای مثال در »دیدن این فیلم 
جرم است« را افرادی دیدند که حتی اعتقادی 
هم به این مسائل نداشــتند اما فیلم را دوست 
داشتند. او ادامه داد: ما هنوز از دوران سانسور گذر 
نکرده ایم و در فرهنگمان تحمل حرف های جلوتر 
از زمانه خود را نداریم. در یک نظام ایدئولوژیک 
که مهم ترین چالش آن فلسطین است ناگهان 
می بینیم که فیلم »بازمانده« به دلیل نداشتن 
حجاب زنان در سال اول ساختش توقیف شده 
است. سینما بسیار قدرتمند است اما نباید با نگاه 

محافظه کارانه از آن ترسید.
شفا ادامه داد: شــوراها خاصیتی که از آن ها 
انتظار مــی رود را ندارند. مســئولیت آن همه 
فیلمی که شوراها به آن مجوز ندادند را چه کسی 

می پذیرد؟ 
سینما آینه جامعه است

بهمن کامیار، فیلمنامه نویس و کارگردان 
سینما گفت: اگر بخواهیم واقع گرایانه ببینیم، 
نمی توانیم قبل از خلق هنر آن را قضاوت کنیم. 

هنرمند در لحظه تصمیم می گیرد و تبدیل به 
امتیاز می شود. آثار هنری زیادی خلق شده که 
ارزش هنری ندارند. نگاه عمده قوانین بین المللی 
به حمایت از اثری است که قبال خلق شده است. 
قوانینی که ما می توانیم بررسی کنیم این است 
که چقدر توانسته ایم از هنرمندان حمایت کنیم. 
او در ادامه بیان کــرد: اکثرا فیلمنامه با فیلم 
متفاوت اســت. فیلمنامه در مرحلــه تولید و 
فیلمبرداری تغییر می کند، این یک ســبک 
است. بسیاری از فیلمســازان بزرگ این کار را 
انجام می دهند. کاش در سینما قانونی را تدوین 
می کردیم و مســئولیت را بر عهده تهیه کننده 
می گذاشتیم تا به نتیجه برسد که آن اثر می تواند 
به فیلمی مناسب تبدیل شود یا خیر؟ البته در 
اینجا هم خطر خودسانسوری داریم. در اینجا 
تهیه کننده باید ببیند که فیلم ارزش ریسک را 

دارد که بعدا در پروانه نمایش رد نشود.
نمی توان یک قانون کلی برای 

فیلمسازی در نظر گرفت
شیرین شریف زاده، حقوقدان و پژوهشگر 
حقوق فرهنگی و کپی رایت با اشــاره به اینکه 
هنرمندان سرمایه های جامعه هستند، عنوان 
کرد: من به این مســاله معتقدم که هنرمندان 
نیازی به مانیتور شــدن قبل از خلق اثر هنری 
نخواهند داشت. در نظر من به عنوان کسی که 
به طور تخصصی در حــوزه کپی رایت فعالیت 

می کند، هنرمندان سرمایه های جامعه اند و ما 
باید آن ها را به انجام کار بیشتر تشویق و ترغیب 

کنیم تا ایده های خود را به خلق نزدیک کنند. 
شــریف زاده ادامــه داد: اتفاقــی کــه در 
آیین نامه های ســاخت و نظارت و ارزشــیابی 
سینمایی می افتد، نباید مخالف این روند عمل 
کند و باعث دلسردی هنرمند شــود. آنچه به 
عنوان حقوق کپی رایت در ســطح دنیا مطرح 
اســت این اســت که هر اثری جدا از هرگونه 
شایستگی که ممکن اســت داشته باشد قابل 
احترام است و هر هنرمندی حق دارد به خاطر 

خلق اثرش مورد احترام قرار بگیرد. 
او گفــت: بعد از خلق اثر اســت کــه باید از 
هنرمند حمایت بکنیم. باید فکر کنیم که چگونه 
می توانیم از هنرمندان بیشتری حمایت کنیم 
و این چیزی است که در تمام دنیا بیشتر نمود 

پیدا می کند. 
شــریف زاده اظهار داشــت: اگر از دید یک 
حقوقدان بخواهم در مورد این قوانین صحبت 
کنم، می توانم بگویم مثال در زمینه خرید و فروش 
ساختمان، ممکن است در هزار مورد اتفاقی نیفتد 
و شاید در یک مورد به اختالف برسیم و نیازی 
نیست از قبل از قوانین مطلع باشیم. مخاطب 
قانون، قاضی است و توانایی تفسیر قانون را داریم. 
برای هنرمند هم قانون به شکل تمثیلی است و 

نمی توان آن را صحیح تفسیر کرد. 

در سومین نشست از سلسله نشست های »سینما؛ گفتمان فرهنگی« عنوان شد؛

هنوزازدورانسانسورگذرنکردهایم

پردهنقرهای

شائبه کپی بودن آثار 
سهراب سپهری که در 

جریان حراج های مختلف 
به فروش می رفت، یکی 
از موارد مسئله ساز در 

جریان این نوع رویدادهای 
تجاری- هنری بود. در 

آن موقعیت بسیاری 
از رسانه ها به شکل 

غیررسمی معتقد بودند 
که افرادی که مسئول 

اصالت سنجی آثار 
اینچنینی هستند، خود 

در این کپی کاری ها دست 
دارند
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قبرستانممنوعهتهرانکجاست؟

در حصــار جنوبی 
شــهر تهــران یعنی 
جنــوب بــازار تهران 
تجمع ارامنــه وجود 
داشته اســت آن هم 
به این علــت بوده که 
قدیمی ترین کلیسای شــهر تهران به نام کلیسای 
سورپ گورک در بازارچه قوام الدوله واقع شده بود، 
اولین گورستان ارمنی ها نیز در محدوده همین کلیسا 
بود، اما با تخریب شهری این گورستان در اواخر دوران 
قاجار قبرستان ارامنه به محله دوالب که محل تجمع 
سنگ تراشان ارمنی بود منتقل شد. گورستان دوالب 
در حقیقت گورستان مسیحیان ارمنی بوده است اما 
قبرهای سربازان روسیه، آرامگاه کنت  های فرانسوی 
که به ایران آمده بودند، شاهزاده  های گرجی، پزشکان 
دربار پهلوی و قاجاریه، گورســتان دسته جمعی 
لهستانی هایی که در جنگ جهانی دوم در راه بازگشت 
به وطن خود جان خود را از دست داده بودند و بسیاری 
از چهره  های سرشــناس تبعه کشورهای دیگر نیز 
در این قبرستان هســتند. از جمله شخصیت  های 
معروفی که در اینجا دفن هستند می توان به اوانس 
اوگانیانس: اولین کارگردان سینمای ایران، نیکالی 
مارکف: معمار برجسته روسی و آلفرد ژان بانیست 
لومر: موسیقی دان فرانسوی اشاره کرد، همچنین 
گفته می شود دو مومیایی نیز در این گورستان دفن 
هستند.این قبرستان از آن جهت ممنوعه خوانده 
می شود که برای بازدید و ورود به محوطه آن باید از 
سفارت خانه  های روسیه، لهستان، فرانسه و ایتالیا 
مجوز دریافت کنید. گورستان دوالب در اتوبان شهید 
محالتی، فی مابین خیابان شهید رضایی تاجری از 
غرب، خیابان مستفیذ از شمال، امالک مسکونی از 
شرق و گلخانه  های خیابان پاسدار گمنام از جنوب 

واقع شده است.  

وزیر کشور خبر داد؛
لغومحدودیتهایسفر

ازکشورهایهمسایهبهایران
 وزیر کشــور از لغو 
محدودیت های سفر 
از کشورهای همسایه 

به ایران خبر داد.
احمــد وحیدی، 
گفــت: محدودیت با 
کشورهای همسایه به حالت قبل برگشته به شکلی 
که با داشتن تســت های پی ســی آر منفی، افراد 
می توانند وارد کشــور شــوند.به گفته وی، برخی 
کشورها که از طریق مرز هوایی وارد کشور می شدند 
و بیماری در آن کنترل شده نیز محدودیت هایشان 

برداشته شده است. 

هفتنمایشنامهمریمکاظمی
رونماییمیشود

بخــش نمایشــنامه خوانی بازمانــده از اولین 
جشنواره آموزشی تئاتر پنجمک از 2۰ دی تا 4 بهمن 
ماه 14۰۰ با نمایشنامه خوانی هفت نمایشنامه تولید 
شده برای اجرای پایان دوره هنرجویان آموزشگاه 
تئاتر مســتقل درحال برگزاری است.سالن بلک 
باکس شماره 2  بازار بزرگ ایران )ایرانمال( در ساعت  
1۹ میزبان نمایشــنامه خوانی و مراســم رونمایی 
کتاب نمایشنامه ها خواهد بود که توسط انتشارات 
گیسا به چاپ رسیده اند.مطابق جدول اعالم شده؛ 
روز دوشنبه 2۰ دی  نمایشنامه خوانی پیتر پن اجرا 
شد و شنبه 25 دی  نمایشنامه خوانی بابالنگ دراز 
، یکشنبه 2۶ دی نمایشنامه خوانی شاهزاده و گدا، 
دو شنبه 27 دی نمایشنامه خوانی آرش کمانگیر، 
سه شنبه 2۸ دی نمایشنامه خوانی هانسل و گرتل 
، جمعه 1 بهمن نمایشــنامه خوانی پری دریایی، 
دوشنبه 4 بهمن نمایشنامه خوانی پوستین زرین 
با نقش خوانی هنرجویان آموزشگاه تئاتر مستقل 
برگزار می شود.بلیت 
این نمایشنامه خوانی 
از طریق سایت تیوال 

ارائه می شود.

میراث

گردشگری

تئاتر

فرهنگ و هنر

علیرضا بخشی استوار


