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ســزاوار نيســت كه مســلمان با بدكار و احمق و دروغگو رفاقت
كند.
كافى (ط-االسالمیه) ج  ،2ص 640

احمدینژاد یار دوازدهم فوتبال امریکایی

نــــگاره

مهدی عزیزی

آیا میدانســتید احمدینــژاد از وقتــی تنهاتر
فـوبیـای
شــده بیشــتر بــه ورزش عالقه نشــان میدهد
اجتماعی
و خیلــی پیگیــر ،همــه رشــتههای ورزشــی را
دنبال میکند؟ حاال شــاید بگوییــد او خودش
طنــــــز
یــک عکس با شــورت ورزشــی نــدارد؛ که باید
بگوییم با گرمکن ورزشــی گشــاد که دارد .تازه
خیلی هم روی لباس ورزشــی حساس است.
یادتان نیســت بــرای لباس ســرنا ویلیامز چه
قشــقرقی بــه پــا کــرد؟ یعنــی خوشــبینترین
طیبه رسولزاده
طرفــدار ویلیامز هــم برایش مهم نبــود که او
چی تنش اســت .ولی برای دکتر مهم بود .اما
احمدینژاد برای آنکه نشــان دهد خیلی هم ظاهربین نیســت و تنها
روح ورزش برایــش اهمیــت دارد ،در توئیتــی اعــام کرده :متأســفانه

جیره خواری مزدوران ترور

یــک فصل دیگــر از نقل و انتقاالت فوتبال امریکا گذشــت ولی باز هم
کالیــن کاپرنیــک در هیــچ کدام از تیمهــای  NFLنیســت .در حالی که
او یکــی از بهتریــن کواتربکهای این لیگ اســت .ما ابتــدا فکر کردیم
صفحه دکتر را هک کردهاند و یکسری حرفهای رمزی در آن زدهاند.
ولی بعد از یک ســاعت ســرچ پیوســته متوجه شــدیم منظور ایشان از
کالین کاپرنیک یکی از بازیکنهای راگبی و کواتربک پســت تخصصی
او اســت .تحقیقات ما نشــان داد کاپرنیک بعد از خواندن این توئیت
تصمیــم گرفته تا از دنیــای ورزش خداحافظی کند ولــی خانوادهاش
مانع شدهاند .حتی برخی منابع موثق اعالم کردهاند که کالین شبها
از خواب میپرد و داد میزند :چه خبرتونه؟ چه خببببرتونه؟
شــاید برایتان این سؤال پیش آمده که چرا دکتر به فوتبال امریکایی
عالقهمند شــده؟ اگر ویدئوهای تــازه احمدینژاد را ببینید ،پی خواهید
برد که او کمی خشــن و جدی شــده .تا جائیکه میتواند در نوک حمله

هــم بازی کند .ولی متأســفانه خیلــی روزهای پرمشــغلهای دارد و تنها
در توئیتــر از تیم مورد عالقهاش طرفداری میکند .البته همینکه دکتر
زبانش آنقدر تقویت شده که میتواند  NFLرا بدون جابهجایی حروف
تلفظ کند یا بدون غلط امالیی بنویسد «کواتربک» ،جای تحسین دارد.
کارشناســان معتقدنــد چــون این توئیــت خیلی زیر پوســتی خطاب به
ترامپ بوده و ممکن اســت او هم در اقدامی تالفیجویانه توئیت کند:
که چه خیریتی در بســتن پنجره نقل و انتقاالت پرسپولیس بوده یا چرا
رضا عنایتی در هیچکدام از تیمهای لیگ برتر نیست .در پایان پیشنهاد
میدهیــم حاال کــه کاپرنیک هیچ تیمــی ندارد و تنهــا متخصص حال
حاضر کشــور در زمینه فوتبال امریکایی ،احمدینژاد اســت ،خود دکتر
دست به کار شده و یک تیم حرفهای ببندد .میتواند مشایی و بقایی را
هم بهعنوان مدافع چپ و راست بگذارد .البته مشایی فقط با کتوشلوار
بازی میکند که امیدوارم بزودی لباسش را بکند و بیاید وسط میدان.

گفتوگو با هرمز علیپور به بهانه دوم مهرماه ،زادروز منوچهر آتشی

یک لحظه خالی از شعر نبود

گــــپ

بهبهانه اکران «رؤیاهای دم صبح» مهرداد اسکویی در جشنواره بینالمللی حقوق بشر

شادمانی یک اندوه بیپایان

نمای بسته

محسن شیرزایی

مستند ساز

مهــرداد اســکویی ،مستندســاز ،تهیهکننــده ،پژوهشــگر و
عکاس ایرانی اســت که آثــارش همواره در جشــنوارههای
معتبــر ملی و بینالمللی مــورد توجه قرار گرفته اســت .او
در ســال  ۲۰۱۰موفق به کســب عنوان چهره فرهنگی ســال
جهان از ســوی نهــاد فرهنگی «پرنس کالوس» هلند شــد.
سال ۱۳۸۹هم انجمن مستندســازان سینمای ایران جایزه
بزرگداشت خود را در جشن خانه سینما ،به پاس یک عمر
فعالیت مستندســازی به مهرداد اســکویی اهدا کرد و سال
 ۲۰۱۳هــم فیلم مســتند «آخریــن روزهای زمســتان» او در
فرانسه اکران شد .حاال این فیلم قرار است بهعنوان یکی از
فیلمهای بخش اصلی جشنواره بینالمللی حقوق بشر در
شــهر برلین آلمان روی پرده برود .این جشنواره که از تاریخ
 ۲۰تا  ۲۶ســپتامبر ( ۲۹شــهریور تا  ۴مهرماه) برگزار میشود،
در بخش اصلی خود عالوه بر مســتند «رؤیاهای دم صبح»
به کارگردانی و نویسندگی مهرداد اسکویی ،میزبان نمایش
هشــت فیلم دیگر از کشــورهای مختلف اســت و ســاخته
اسکویی قرار اســت دو نمایش در روزهای  ۲۲و  ۲۳سپتامبر
( ۳۱شهریور و اول مهر) در جشنواره داشته است.
نقطه عطف فیلم «رؤیاهای دم صبح» ،نگاه انسانی
کارگردان به ســوژه اســت که در تمامی ســکانسهای آن
دیده میشود و از این حیث یکی از بهترینهای سینمای
مستند ایران در ســالهای اخیر است که به بهترین وجه
مــرز کاری و اخالقــی کارگــردان را در روایتپــردازی و
داســتانگویی و میزانســن نشــان میدهــد .در سکانســی
از ایــن فیلم دختر نوجــوان از ارتباط یکــی از اقوام با او و
خواهــر بزرگتــرش پرده بر مــیدارد و مــا در صحنه ورود
خواهــر میبینیم که دوربین از پس ســوژه در حال
حرکت اســت و هیچ چهرهای از خواهر در فیلم
دیــده نمیشــود .پرداختن بــه ایــن جزئیات به
کاراکترهــا روح و شــخصیت داده و توجه به این
ظرافتهــای کارگردانــی باعث شــده تا فیلم
با وجــود همه مــوارد تکنیکالــش به یک
اثــر منحصــر به فــرد کــه نگاه انســانی
بــه ســوژه دارد تبدیــل شــود و حتی تا
دقایقــی پس از از اتمــام اثر مخاطب
را به چالش با خود سوق دهد .روایت
تلخ «رؤیاهای دم صبح» فشار زیادی
به مخاطب وارد میکند و شــاید همین
اتفاق اســت که کارگردان دســت به یک
ëëجایزه «درخت زردآلو» برای مستند
اخبــار ایرانی «پیشاشو»
کوتــاه
مســتند کوتاه «پیشاشــو» به کارگردانی
رضا مجلسی از تولیدات شبکه مستند سیما موفق به کسب
جایــزه بزرگ جشــنواره مســتند «درخت زردآلو» شــد .این
جشنواره از  ۲۴الی  ۳۰شهریور در کشور ارمنستان برگزار شد.
ëëاجرای «سیم وسرمه» در تئاتر شهر
«ســیم و ُســرمه» عنوان نمایش جدیدی به نویســندگی و

نمایی از مستند «رؤیاهای دم صبح»

چرخــش دراماتیک در فرم روایت میزنــد و ما در پایان
فیلم که با جشــن ســال نو همراه است شــاهد شادمانی
دختران هســتیم .این طراحی کارگردان بهترین آسایش
خشــنودکننده برای مخاطب درگیر فیلم است تا از فیلم
فاصله بگیرد و به حسی خوب بینجامد و این فرم روایت
مــا را بــه فــرم کارگــردان نزدیک میکنــد کــه میتوانیم
بفهمیــم مهرداد اســکویی بــرای پالن به پــان فیلمش
فکــر کــرده اســت .تدویــن ،صدابــرداری ،صداگــذاری،
تصویربــرداری و همــه آنچــه در فیلــم میبینیــم نشــان
دهنده یک تیم حرفهای با شــناخت درســت از سینمای
مســتند اســت که در خدمــت تولیــد جهــت تأثیرگذاری
بهتــر گرد هم آمدهاند .این مســتند یــک نمونه حرفهای
از یــک تیــم حرفــهای اســت« .رؤیاهــای دم صبــح» در
تو
ســیوچهارمین دوره جشــنواره فیلــم فجــر و شــص 
ششــمین دوره جشــنواره فیلم برلینالــه آلمان در بخش
مســابقه برگزیــده شــد و مهــرداد اســکویی در جشــنواره
«تــرو فالس» امریکا با بردن جایزه «ترو ویژن» بهعنوان
برترین مستندســاز ســال  ۲۰۱۶جهان برگزیده شــد .بعد
از اکران فیلم «آخرین روزهای زمســتان» در سینماهای
فرانســه و نمایــش آن در مــاه فیلــم مســتند فرانســه،
«رؤیاهــای دم صبــح» دومین فیلم مســتند مهرداد
اسکویی است که در ماه مستند فرانسه به نمایش
عمومی گذاشــته شــد .دعوت از مهرداد اسکویی
برای نشست و بحث درباره این مستند در برخی
از دانشــگاههای فرانسه ،ســاخت یک مستند
از زندگــی و نحوه نگاه این مستندســاز به
موضوعاتش توســط یک مســتند ساز
ایرانــی -فرانســوی و آمادهســازی ۲
کتــاب دربــاره مســتندهای او بویــژه
ســه گانــه کانــون اصــاح و تربیــت
بــه زبان فرانســه از جملــه کارهای
فرانسویها درباره مهرداد اسکویی
است.
کارگردانی روزبه حسینی است که از روز یکشنبه هشتم مهر
ماه طی  ۲نوبت ســاعتهای  ۱۸و  ۲۰با مدت  ۵۰دقیقه با
بازی سیما ُشکری و میثم غنیزاده در تاالر سایه تئاتر شهر
روی صحنه خواهد رفت.
ëëبهاره رهنما ملکه آلبانی میشود
بهــاره رهنما در نمایش «شــاه لیر» به کارگردانی مســعود
دلخــواه در نقــش دختر اول شــاه انگلســتان ،روی صحنه
سالن اصلی مجموعه تئاترشهر خواهد رفت.

محسن بوالحسنی
خبرنگار

دوم مهرمــاه ســال  ،1310شــاعری بــه دنیــا
آمــد کــه بعدهــا یکــی از ســتونهای شــعر
معاصــر فارســی لقــب گرفــت .منوچهــر
آتشــی در دشتســتان بوشــهر متولــد شــد
و در جســتوجوهای زندگــی کولــیوار و
شــاعرانهاش از همان بوشــهر ،شعرهایش
دستبهدســت به مداقه و تحسین شاعران
مطــرح هــمروزگارش رســید .انتشــارات
«زمــان» ،اولین کتابش «آهنگ دیگر» را که
منتشــر کرد ،بسیاری از شــاعران مرکزنشین
زبــان بــه تحســین شــاعر جنوبی گشــودند.
فــروغ کــه ســه ســال از آتشــی کوچکتــر بود
یکــی از این تحســینکنندگان بــود .او درباره
این کتاب گفته بود«:آهنگ دیگرش رشــک
برانگیــز اســت .امیــدوارم بچههــای تهــران
خرابــش نکنند» اما آتشــی گویــا آدمی نبود
که خراب شــود .شــعر ایلیاتی اما حماسی و
عصیانگر منوچهر آتشی تا دههها و روزهای
منتهی به پایــان حیاتش زبانزد همگان بود
و خلــق و خویــش نیــز هرگز عوض نشــد .او
دبیرشعر مجالت بســیاری از جمله تماشا،
فردوســی و کارنامــه بــود و شــاعران جــوان
بســیاری را پــرورش داد و معرفــی کــرد؛ از
دهــه  40تــا دهههــای آینده .هرمــز علیپور
شاعر معاصر که از سنین جوانی تا سالهای
پایانی عمرش با او مراوده و دوستی نزدیک
توگــو با «ایــران» از شــاعری
داشــت در گف 
میگویــد کــه  29آبــان  1384برای همیشــه
دست از سرودن و نوشتن کشید.
ëëآشــنایی شما با منوچهر آتشی از کجا شکل
گرفت؟
آتشــی  38ســاله بــود و مســئول صفحه
شــعر «فردوســی» و اولین دیــدار نزدیک ما
همانجــا شــکل گرفــت .از طریــق دوســت
مشــترکمان بهرام داوری که دوست نزدیک
آتشی بود و گرافیســتی صاحبنام و از طرفی
هممحلهای ما ،بــه دیدارش رفتم تا ضمن
پوگفت ،سه شعر برای چاپ در فردوسی
گ 
بــه او بدهم .در همین مجلــه بود که بعدها
با چهرههایی مثل گلســرخی و ...آشنا شدم.
خــوب یادم هســت که منتظر بودیم آتشــی
از راه برســد .همانطــور کــه گفتــم داوری و
آتشــی خیلی باهم صمیمــی بودند .صدای

هرمز علیپور (راست) و منوچهر آتشی در روزگار جوانی

باالآمــدن آتشــی از پلههــا آمــد .صــدای
پاشــنههای کفــشاش تقتــق از راهپلــه بــه
گوش میرسید .داوری به خنده گفت«:نکند
آتشــی با اســبش دارد میآید که اینقدر سر و
صــدا دارد» خالصه این اولیــن دیدار ما بود.
یکــی از شــعرها را پســندید و چاپ کــرد و دو
شــعر دیگر را خیلی نپسندید .این دوستی از
حد شعر و شاعری هم گذشت و یک دوستی
خانوادگی شد .دختر من از وقتی بهدنیا آمد
مدام توی بغل آتشــی بود و رفتن هیچکس
مثل منوچهر مرا برای ابد غمگین نکرد.
ëëبا شعر آتشی از کی آشنا شدید؟
یــادم هســت که یــک رباعــی از منوچهر
خوانــده بودم و آنقدر خوشــم آمــده بود که
همان اولین بار از بر شده بودم« .عشق آمد
و درد بر ســر درد نهاد  /زین آهن داغ بر دل
سرد نهاد  /نفرین براین چرخ مخنث پرور/
هــر درد که داشــت بــر دل مرد نهاد» شــعر
مال ســالهای جوانی آتشــی بود و نوجوانی
مــن .ســال  48که «آهنگ دیگر» چاپ شــد
یکــی از دوســتانم ایــن کتــاب را برایــم تهیه
کرد و آورد کــه بخوانم .نوجوان بودم و هنوز
آنطــور کــه باید درگیر شــعر نو نشــده بودم.
این کتاب حیــرتزدهام کرد .فروغ و براهنی
و بســیاری دیگــر دربــاره این کتــاب گفتند و
نوشتند و همین کتاب نوید حضور یک شاعر
درجــه یک را به همه ایران داد .شــاعری که
بوشــهر زندگی میکرد اما تمام مســافتها
را بــا کلمه طی کرده بود .شــعر او و خودش
جنوبی و یاغــی بودند و یک اصالت ایلیاتی

داشتند و همین شد شعری که به شعر مرکز
موســوم بود با آغوش بــاز او را پذیرفت و در
آینده نیز از او بســیار آموخــت .یادم میآید
دوســتیمان کــه شــروع شــد مــن بیــن این
دوســتان همیشــگی یعنی داوری ،آتشــی و
خویــی قــرار میگرفتم و هر ســه هم تنومند
در شــعر و در هنر بودند و من نوجوانی ریزه
بودم و مدام حس میکردم یک ژیان وسط
سه تا اتوبوس خوش قد و قامت راه میرود.
ëëشعر او را بســیاری میشناسند و دربارهاش
نوشتهاند؛ اما خود آتشــی چطور شخصیتی
داشت؟
آتشــی ســخاوت عجیبــی داشــت.
همانطــور کــه گفتــم همــه اینهــا از نفــس
گــرم و خلیقــات ایلیاتــیاش نشــأت گرفته
بــود .مــن تقریباً عید هر ســال در بوشــهر به
دیدنــش میرفتــم و او هــم مرتب بــه اهواز
میآمــد .منوچهــر در انتقــال تجربیاتش به
دیگران بســیار سخاوتمند بود و شما که با او
برخوردها داشتهاید میدانید که در این آدم
جــز کودکی و صداقت چیزی نمیشــد دید.
متأسفانه بیماری پسرش بدطور منوچهر را
از پا انداخت .وقتی مانلی هشــت ساله بود،
سرخک گرفت و تا  20سالگی که از دنیا رفت
بــا ایــن مشــکل دســت و پنجه نــرم میکرد
و آتشــی هــم کنار این بچه آب میشــد .یک
مدتــی هــم رفــت قزویــن و معلمی کــرد و
همانجا با منزوی دوست شد .به هر صورت
زندگی آتشــی حتی یک لحظه بدون شــعر
سپری نشد.

گروههای تخصصی فرهنگستان هنر احیا میشوند

بیمها و امیدهای یک گشایش

خبر تــازه روابط عمومی فرهنگســتان
هنــر ،منتقــدان دوره گذشــته این نهاد
دیالــوگ
را رو ســفید کــرد؛ ایــن خبــر میگویــد:
«گروههــای تخصصــی فرهنگســتان
هنــر که چندین ســال اســت هیچ گونه
فعالیتــی نداشــتهاند بــزودی فعالیت
خــود را از ســر خواهنــد گرفــت ».ایــن
خبر در عین حال بــرای هنر ایران هم
حسین هاشم پور
روزنامهنگار
مســرت بخــش اســت؛ زیــرا قــرار بــود
فرهنگســتان هنر نقــش یک اتاق فکر،
یک جور پژوهشــگاه زنده و هوشمند و مرکزی برای پاسداری
از میراث فرهنگی -هنری اســامی ،ملی باشــد که پیشــنهاد
سیاســتها ،راهبردهــا و دســتیابی بــه آخریــن یافتههــا و
نوآوریها را ارائه کند ،اما تقریباً یک دهه است که در نهایت
کم کاری ،به رسالتهای اصلی خود وقعی ننهاده است.
در ایــن فرهنگســتان ،هفــت گــروه :نمایــش ،موســیقی،
معمــاری و شهرســازی ،هنرهــای ســنتی و صنایــع دســتی،
هنرهای تجســمی ،ســینما و چند رسانهای ،ســال هاست که
بــه محــاق رفتهانــد و اکنون ایــن امیــدواری به وجــود آمده،
تحــرک و تکاپــوی مجــدد آنهــا انــرژی تــازهای بــرای هنر به
ارمغــان آورد .نکته بســیار حائز اهمیت اما در باب بازگشــت
فرهنگستان هنر به جریان هنری کشور این است که این نهاد
باید به شــرایط امروز آگاه باشــد؛ این مؤسســه مولود اســفند
 ۱۳۷۷هســت و اکنون پس از گذشــت دو دهه و تغییرات در
بنیانهــای هنــر ایران با مطالعــه و دقــت درمییابد بیش از

همیشــه باید معطوف به وظیفه ذاتی خود ،پژوهش باشــد و
از نگاه اندیشگی و زیرساختی فاصله نگیرد.
اســتفادهام از دو «بایــد» در پاراگــراف بــاال ،بدیــن جهت
اســت که هماکنون در سایت فرهنگســتان هنر برپایی کالس
طراحی و نقاشــی و کارگاه نقاشــی آبرنگ بهعنوان سرفصل
فعالیتهــای ایــن نهاد ذکر شــده اســت که ناگفته پیداســت
میــراث رئیــس قبلی ســت و به هیــچ وجه درشــأن و جایگاه
فرهنگســتان هنر نبوده و نیســت .انتظار جدی این اســت که
فرهنگســتان هنر رویــداد پروری نکند و اگر به این تشــخیص
رســید کــه رویدادی برگزار کند ،ســطح خــود را به کالسهای
روزمره آموزشــگاههای آزاد هنر تقلیــل ندهد و رقیب بخش
خصوصی نشــود .هنر ایران با چالش بســیار جدی مطالعه،
تحقیــق ،تولید محتوای فاخر و اندیشــهورزی مواجه اســت و
فرهنگســتان هنر بــا ســرمایهای هنگفت از صاحبــان هنر در
جمــع اعضای پیوســته ،وابســته ،افتخــاری میتواند نقشــی
راهگشا از خود به جای گذارد...امید که چنین گردد.
در پایــان ایــن نوشــتار وظیفــه دارم دل نگرانــی عمیــق
جامعــه هنــری از وضعیــت آثــار گنجینــه فرهنگســتان هنــر
را یــادآوری کنــم؛ در فضــای مجــازی خبرهــا و عکسهــای
متعددی از شــرایط نامناسب نگهداری بیش از یک هزار اثر
این گنجینه منتشــر شــده که یک دهه است چشم خبرنگاری
به آنها نخورده اســت ،کاش آقای «علیرضا اســماعیلی» که
ایــن روزها بــا راهکار دیدارهــای پیاپی با اســتادان هنر تالش
دارد تغییــر رفتــار و باز شــدن درهای فرهنگســتان هنــر را به
جامعه نوید دهد در این خصوص هم اطالعاتی منتشر کند.

ما و پیوستار
فرهنگ جهانی

مــا در دوران معاصر بــا تنوع و گوناگونی
فرهنگــی روبــهرو بودهایــم و نــگاه بشــر
یادداشت
امــروز بــه ســاختار فرهنگــی جهــان ،بــر
مبنــای تنــوع و تکثــر اســت .البته شــکی
نیست که در این میانه و در هر مقطعی،
تک فرهنگــی گاه به صورت منطقهای و
گاه بــه صــورت جهانــی ،ســعی داشــته
سعید طباطبایی
بــه عنــوان فرهنــگ ارجــح (یــا اصلــح)
نویسنده و فعال
خــود را بشناســاند .گاهــی متفکــران
فرهنگی
علــوم انســانی نگــران و دغدغهمنــد
نابــودی تنوع فرهنگــی بودهاند و گاهی دولتهــا برای تداوم
ایــن تنوع فرهنگی دســت بــه اقداماتــی زدهانــد .هرچند این
دیــد جزئیگرایانــه بر اســاس مســتندات تاریخــی و فرهنگی
قابل شناســایی و شــرح اســت ،اما از منظری دیگــر ،همه این
فرهنگهــا در دل یــک فرهنــگ جهانی غالــب ،قطعات یک
پــازل را تشــکیل میدهند؛ همان چیزی که در این یادداشــت
از آن به عنوان پیوســتار فرهنگ جهانی یاد شــده اســت .البته
این پیوستار تنها متعلق به دوران معاصر نیست -که جهانی
شــدن معنای تشــریح شــدهای دارد -و پیش از این تاریخ نیز
میتــوان پیوســتار را مشــاهده کــرد .تاریخ فرهنگــی جهان نه
فقط در خط ســیر اصلی خود که از میان رودان آغاز میشــود
و به شــرق و غرب سرایت میکند ،بلکه حتی در فرهنگهای
حاشــیهای نیــز -مانند قبایل بومی اســترالیا یــا جزایر پراکنده
امریــکای جنوبی -در پیوســتاری غایی با فرهنگ مســلط قرار
میگیرد .از این رو ،ســخن گفتــن از تاریخ فرهنگی جهان تنها
بر اســاس همین پیوستار (منجر به یک فرهنگ مسلط)است
که میسر میشود.
«عالمــی دیگــر ببایــد ســاخت و ز نــو آدمــی» حاصل یک
میل نهانی برای گریز از مرزهای تنگ همین فرهنگ مســلط
اســت .امــا تاکنــون هــر شورشــی علیــه ایــن فرهنــگ ،جــز به
گســترش آن نینجامیده است .توسعه فرهنگی حاصل تالش
بســیاری از متفکــران در حوزههــای مختلف علمــی ،هنری و
فرهنگی اســت .متفکرانی که گاه ســودای شــورش داشتهاند.
این گریز و راههای در هم شکســتن پیوســتار فرهنگ مســلط،
خــود ،بحثــی مفصل اســت و نیاز بــه فرصتی دیگــر دارد .اما
آنچه گفتنش حائز اهمیت است ،بحث شناخت هر مقولهای
در ســاحت ایــن پیوســتار فرهنگی اســت .وقتی از یــک پدیده
اجتماعــی ،فرهنگــی ،سیاســی یا دینی ســخن گفته میشــود
ضــروری اســت که برای شــناخت کامل ابعــاد آن ،جز غور در
خود مقوله مطرح شده ،ریشهها و تبار آن را باید در جایجای
ایــن پیوســتار فرهنگی نیز جســت .تبارشناســی و تبارشناســی
انتقــادی راهی اســت بــرای درک بهتر هر مقولــهای در هر دو
ســاحت همزبانی و درزبانی .بســیاری از نقدها و تحلیلها در
همین امروز ســرزمین ما ،از هر دری و ســخنی ،فاقد شناختی
تاریخی و تباری از مســأله اســت .این عدم شناخت که گستره
آن را در بسیاری از مباحث میتوان یافت ،موجب شده که ما
نــه بهطور واضح و با دیدی دقیــق و جزئینگرانه امروزمان را
بشناســیم و نه به گذشــته و تاریخ مرتبط باشیم و نه فهمی از
آینده شــکل دهیم .آینده و آیندهپژوهی نیز مستلزم شناخت
تبــار و تبارشناســی فرهنگــی اســت ،بویــژه کــه بــه نظرگاهــی
انتقــادی نیــز پیونــد بخــورد .تبارشناســی بویــژه تبارشناســی
انتقــادی از جملــه خانههــای خالــی در پژوهــش علمــی در
ســرزمین ماســت .اینگونــه پژوهــش بیشــک گردآورنده آن
ماد ه و امکانی اســت که برای توســعه علمی ،فرهنگی و البته
سیاسی ضروری و الزم است.

مسجد عتیق تربت جام؛
یادگاری از قرن هشتم هجری
ایران ما

رضا سلیمان نوری

مســجد عتیق تربت جام یکی از مســجدهای قدیمی خراسان
رضــوی اســت.این مســجد جامع به ســبک شبســتانی گنبددار
ساخته شده و شــامل پنج رواق است که رواقهای محوری آن،
عریضتر از رواقهای کناری اســت .ابعاد کل بنــا  ۲۵/۵۰در ۱۹
متر است .گچبریها ،نقشاندازی آجری روی بدنه گچی و نوع
کاشی بنا ،از دیدگاه سبک ،متعلق به قرن هشتم هجری است
و از نظــر مطالعــه تطبیقــی ،مشــابه آن را میتوان در بســطام،
ســلطانیه و اشــترجان یافــت .بانی ایــن بنــا رضیالدین احمد
متولی جامی بوده اســت.ایوان مســجد با ارتفاعی در حدود ۳۰
متر در برابر گنبد قرار دارد و با قوس هشــت قســمتی و ســقف
نیم گنبدی کاربندی شدهاست .دو گلدسته کوتاه شش ضلعی
در باالی ایوان جای گرفته که ســاخت آنها را به شخصی به نام
«شیخ اسماعیل خان مستوفی الممالک» که مستوفی کل کابل
و قندهار در زمان نادرشاه بوده ،نسبت میدهند .در تزیین ایوان
این بنا از دو نوع کاشــی فیروزهای شش گوش منقوش و مثلثی
ی استفاده شدهاست.
شکل منقوشی و همچنین گچبر 

