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فرهنگ ،منطق ،رسانه:
دروغ و ابهام ساختاری؟!
امــروزه بــا ظهــور پدیدههایــی مثــل
رسانههای جمعی که موجب افزایش
ســرعت و ســهولت تبــادل اطالعــات
محمدرضا شــدهاند ،افرادی که دانــش و توانایی
بــازی بــا لغــات و مفاهیــم را دارنــد
واعظ
به راحتی می توانند به اذهان عمومی
در راســتای مقاصدشــان جهتدهند .در ایــن رهگذر
می توان با فرا گیری علم منطق و آمــوزش مهارتهای
تفکــر نقادانه بــه شــهروندان ،از افتــادن بــه دام چنین
ســودجوییهایی جلوگیریکرد .ا گر تفکــر را به معنای
رســیدن از امــور معلوم بــه امور مجهــول تعریــف کنیم،
منطق ابزاری است که ما را از خطا در اندیشیدن مصون
میدارد .بدین صورت که یک استدالل منطقی معتبر
باید دارای دو شرط باشد :اول اینکه مقدمات(دالیل)
ارائه شده صحیح باشند و دوم اینکه نتیجه مورد نظر از
این مقدمات طبــق اصول منطقی حاصل شــود .تفکر
انتقادیتوانایی گردآوریوارزیابیاطالعاتبهشیوهای
منطقی ،بیطرفانه و عمیق است ،به طوری که بتوان
به نتیجــه موجه از طریــق دالیل معقول دس ـتیافت.
حال ا گــر فردی به هنــگام اقامه یــک ادعــا ،آ گاهانه و یا
ناآ گاهانه از ارائــه دلیل(به عنوان مقدمات اســتدالل)
برای ادعای خود طفــره رود و یا جمالتــی نامربوط را به
عنوان دلیل بــرای توجیه ادعــای خود ارائه کنــد و یا در
اعمــال قواعــد و اصــول منطقــی بــر مقدمــات جهــت
نتیجهگیری دچار خطای صوری شود ،مرتکب مغالطه
و یا همان سفسطه شده است .وقتی هشتاد و دومین
دربــی( و یــا همــان شــهرآورد) پایتخــت میــان دو تیــم
اســتقالل و پرســپولیس در ورزشــگاه آزادی برگزار شد و
مطابق معمول بســیاری از طرفداران ایــن دو تیم هنوز
غرق در کریخواندن برای یکدیگر هستند ،صرفنظر از
جنبههای فوتبالی و ســرگرمکننده این بازی ،شــاید در
چنین هیاهویی بد نباشــد تــا به بررســی صحبتهای
مربیانایندوتیمدر پایاندودربی گذشته؛یعنیدربی
هشــتاد و یکم از منظر منطقی بپردازیم .در پایان دربی
هشتاد و یکم در ابتدای مصاحبه ،گزارشگر بازی از یکی
از مربیــان میپرســد :با توجه به اینکه شــما تــا لحظات
پایانــی وقـ ِـت اضافــه یــک بــر صفــر جلــو بودیــد،
به صــورت دراماتیکی گل خوردید و پیروزی را از دســت
دادید،توضیحمیدهید کهچهاتفاقیافتاد؟اینمربی
در ادامه صحبتهایش ادعاهایی را مطرح میکند که
متاسفانه مغالطه برانگیزند .به جمالت او توجه کنید:
«من فکر میکنم که چهار دقیقه وقت اضافه شدشش
دقیقــه! نمیدونــم حــاال!
شــاید بــه خاطــر ایــن بــود
کــه» ...نا گهــان گزارشــگر
صحبتهــای او را قطــع
میکندومیگوید«:دروازهبان
تیم شــما خودش را بر روی
اگر تفکر را به
زمین انداخــت!»اینمربی
معنای رسیدن
چنیــن ادامــه میدهــد:
از امور معلوم
«{دروازبــان تیــم} دو ثانیه
به امور مجهول بیشتر نیفتاد ،ولی یکدفعه
تعریف کنیم،
دو دقیقــه اضافــه شــد و تو
منطق ما را
ثانیههــای آخــر مــا گل
خوردیــم .بــه هــر صــورت
از خطا در
بچههای مــا با جــون و دل
اندیشیدن
مصون میدارد بــازی کردنــد و جانانــه هم
بازی کردند و »...
اولیــن مغالطه ایــن مربی،
مغالطــه دروغ اســت .هنگامــی که یــک فــرد ادعایی را
مطرح کند که صادق نیســت و یا برای اثبــات یک ادعا
دالیل ناصحیح و دروغ بهکار برد ،مرتکب مغالطه دروغ
شده است .او در صحبتهایش میگوید که دروازهبان
تیــم مــا دوثانیــه بیشــتر (در دقایق وقــت اضافــه بازی)
نیفتاد امــا داور بــه جای چهــار دقیقــه وقــت اضافه که
اعالم کــرده بــود ،شــش دقیقه وقــت اضافه گرفــت! به
منظور بررســی صدق ادعای ایشــان هنگامــی که فیلم
یشــویم
بازی را مورد بررســی قــرار میدهیم ،متوجه م 
کــه اتفاقــا داور مرتکــب خطایــی نشــده اســت و حتــی
 20ثانیهدیگرنیزمیتوانستهبازیراادامهدهد.امانکته
مهم این اســت کــه مغالطه ایشــان تنها به ایــن ادعای
یشــود و در ادامه صحبتها ،ایشــان
دروغ محدود نم 
یشــود،
عــاوه براینکه مغالطههــای دیگری مرتکب م 
از مغالطه اول بــرای ایجاد فضای مناســبی برای القای
ادعــای دوم اســتفاده میکنــد .او در ادامــه میگویــد:
«به هــر صورت بچ ههــای ما با جــون و دل بــازی کردند
و جانانه هم بازی کردند ».در یادداش ـتهای گذشــته
در توضیح مغالطه عوام فریبی توضیح دادم که ا گر یک
فرد به جــای ارائه دلیل برای ادعای خــود از راه تحریک
احساســات و هیجانــات جمعی و توســل بــه عواطف و
جو حا کم سعی کند تصدیقی جمعی برای ادعای خود
بهدست آورد ،مرتکب مغالطه شده است .در اینجا نیز
این مربی بــا آ گاهــی از احساســات و هیجانــان جمعی
طرفــداران پرشــور و متعصــب تیم خــود و بــا بهرهگیری
از فضــای ایجاد شــده در بیــان ادعــای دروغیــن قبلی،
این تصــور را بــرای طرفــداران تیمش ایجــاد میکند که
علی رغــم اینکه مــا جانانه و با جــان و دل بــازی کردیم،
اما این داور بود که با اشــتباه خود این پیروزی شــیرین
را از ما گرفــت .او در پایان صحبتهای خود نیز ســهوا و
یا عمدا ،مرتکب مغالطه دیگری میشود .هنگامی که
گزارشگر از او میپرسد که نظر شما در مورد داوری بازی
چیســت؟ چنین میگویــد« :داوری آقــای  ....باالخره
کار خودش را کرد دیگر! خســته نباشــید به تیــم داوری
میگیم!» هنگامی که یک فرد سخنانی را بیان میکند
ا گر ســاختار جمالت به نحوی باشــد کــه از آن جمالت
بیشاز یکمعناافادهوتفسیرشود،فردمرتکبمغالطه
ابهام ساختاری شده است .بیان این جمله توسط این
مربی تا بدان حد مبهــم بود که برخی چنین برداشــت
کرده بودند که منظور ایشان این است که داور بازی کار
خودش را کــرد و به مقصودش که نبردن تیم اســتقالل
بود رســید و برخی هــم چنین برداشــت کردند کــه داور
مطابق وظیف ـهای که بر دوش داشــت بــه وظیفه خود
به خوبی عمل کرد.

گزارش

حسینپور:

ثبتنامحدود ۱۸۰هزار دانشجوبرای ُبن کتاب
مشــاور منابــع و امــور انســانی وزارت فرهنــگ و
ارشــاد اســامی از ثبتنــام  ۱۷۸هــزار و ۸۸۴
دانشــجو جهــت دریا فــت بــن کارت خریــد کتــاب در
بیســت و نهمین نمایشــگاه بینالمللی کتاب تهران خبر
داد .بــه گزارش مهــر ،نیکنــام حســین پــور با بیــان اینکه
 ۱۷۸هــزار و  ۸۸۴دانشــجو جهــت دریافــت بــن کتــاب
ثبت نام کــرده اند ،گفــت :از این میــان  ۱۳۶هــزار و ۸۸۴
دانشــجو متقاضی دریافت کارت فیزیکــی و  ۴۲هزار و ۵۴
نیز متقاضی دریافت کارت مجازی بوده اند.
حســین پور دربــاره جزئیــات ثبــت نــام و میزان ســهمیه
دانشــجویان در استانهای مختلف کشــور گفت :پس از
تهران ،استان اصفهان با ثبت نام  ۱۰هزار و  ۶۹و آذربایجان
شــرقی با هفــت هزار ثبــت نــام در رتبههــای دوم و ســوم
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قرار دارند.
وی افزود :در دیگر استانها نیز تعداد
ثبت نــام کننــدگان به این قرار اســت:
البــرز شــش هــزار و  ،۶۷قم پنج هــزار و
 ،۷۴۴همدان پنج هزار و  ،۴۲۳فارس
پنــج هــزار و  ،۱۸۵خراســان رضــوی
چهــار هــزار و  ،۴۰۹مرکــزی چهــار هــزار
و  ،۴۰۶لرســتان چهــار هــزار و ،۳۶۶
کردســتان چهار هزار و  ،۲۳۲خوزســتان چهار هزار و ،۶۹
کرمانشاه سه هزار و  ،۷۷۰سمنان سه هزار و  ،۷۳۱زنجان
سه هزار و  ،۴۳۹قزوین سه هزار و  ،۳۹۷گیالن سه هزار و
 ،۴۱کهگیلویه و بویر احمد دو هزار و  ،۷۴۱گلستان دو هزار
و  ،۴۶۴یزد دو هزار و  ،۲۱۶کرمان دو هــزار و  ،۲۱۵اردبیل

دو هــزار و  ،۲۰۱چهارمحــال و بختیــاری
هــزار و  ،۶۷۷سیســتان و بلوچســتان
هزار و  ،۴۵۷ایالم هزار و  ،۲۷۳خراسان
جنوبی هزار و  ،۱۴۵بوشــهر هــزار و ،۱۴۰
خراسان شمالی  ۹۱۹و هرمزگان .۷۲۹
مشــاور منابــع و امــور انســانی معاونــت
امور فرهنگی با اشــاره به تا کید ریاســت
نمایشگاهمبنیبرجلوگیریازسوءاستفاده
از بــن کارتهای خریــد کتاب گفت :متاســفانه هر ســاله
تخلفاتــی در حــوزه بــن کارتهــای خریــد کتــاب انجــام
میشود ،از این رو در این دوره از نمایشگاه کارگروه نظارت
مالی و اجرایی نظارت شــدیدی بــر چگونگی مصرف این
بن کارتها انجام میدهد و با متخلفان شــدیدا برخورد

خواهد شد .وی در پایان یادآور شد :توزیع بن کارتهای
فیزیکی خرید کتاب از دیروز ۸ ،اردیبهشت ماه در شعب
بانک شهر آغاز شد و دانشجویان میتوانند با مراجعه به
شــعبی که انتخاب کردهاند ،بن کارتهای فیزیکی خود
را دریافت کنند .همچنین کارگروه نظارت مالی و اجرایی
نیز از روز گذشته بر روند توزیع بن کارتهای دانشجویی
نظارت خواهد کرد.
بیســت و نهمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی کتــاب تهــران
بــا شــعار «فــردا بــرای خوانــدن دیــر اســت »...از  ۱۵تــا
 ۲۵اردیبهشــت ماه در مجموعه نمایشگاهی شهرآفتاب
بر گــزار میشــود .مجمو عــه شــهر آفتــاب در اتوبــان
خلیج فــارس ،روبــه روی حــرم مطهر امــام خمینــی (ره)
قرار دارد.
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تئاتر را در صحنه خیابان ببینید

تلخک،شاه عباس رابه اصفهان آورد
یشــود؛ تلخک ،شــاه عبــاس را پس از
نمایش شــروع م 
گذر ســالها به اصفهــان امــروز آورده و مدام بــا طنازی،
بهانهگیریهایشاهرابرایرفتنبهبخشهایمختلف
شــهر پاســخ میگوید .از حمام شــیخ بهایی میگویند و
ترک خوردن پل خواجو و بعدتر که شاه طلب آبتنی در
زایندهرود میکند ،تلخک طعنه میزنــد که قربان این
رودخانه یک روز آب دارد و روز دیگر ندارد .تلخک طعنه
میزند ،طنــازی میکند و مــردم را میخنداند .هرچند
که تمرین کــم و ناهماهنگیهای متاثــر از این تمرینات
کم مشهود است ،اما کارا کتر جذاب تلخک و توانایی او
در جمع کردن گافها ،همچنان مــردم را پای نمایش
نگاه داشته و حتی ایراد صدای پایین بازیگر شاه عباس
یهــای مدام شــاه ،تلخک
را میپوشــاند .بــا بهانهگیر 
آواز ســر میدهد و تران ههــای کوچ هبــازاری میخواند و
شــاه به رقص میافتد .شــاید جذابتریــن لحظههای
نمایش برای مــردم حاضر همیــن رقص و آواز اســت که
دوباره مردمی که کمی پرا کنده شدهاند را جمع میکند
و موبایلها برای فیلم گرفتن از صحنههای طربانگیز
نمایــش بــاال م ـیرود .تلخــک در پایان ،شــاه رقــاص را
از میــدان خــارج میکنــد و البتــه بــا شــروع دوبــاره نقل
بی موسیقی نقال ،جمعیت کمکم پرا کنده میشوند.
هنرمندان به استقبال مخاطبان بروند
هفتهنکوداشتاصفهان،فرصتمناسبیبرایافزایش
نشــهر اصفهــان
ارتبــاط مــردم بــا هنــر و فرهنــگ جها 
به شمار میرود و برنامههای این سازمان در این راستا
اجرایی شده است .یکی از اهداف اصلی در برنامههای
هفته نکوداشــت اصفهان ،آن است که هنرمندان این
شهر باید به اســتقبال مخاطبان بروند و با توجه به این
رویکرد،برنامههایمختلفیهمچونبرگزاریتئاترهای
خیابانی در این حوزه تدارک دیده شده است.
علیا کبر بقایی ،مدیرعامل ســازمان فرهنگی تفریحی
شهرداری اصفهان با اشاره به این موضوع گفت :رویکرد
شهرداری با توجه به ارائه مدل چش ـمانداز شهر خالق
اصفهان ،توجــه بــه موضوعــات مختلفی اســت و یکی
از جلوههای آن در سطح شهر ،هنر به شمار میرود.
وی افزود :به اعتقــاد بســیاری از اصفهانیها ،اصفهان
بیــش و پیــش از هرچیز ،یک هنرشــهر به شــمار میرود
و در جهان این شــهر را به هنــر آن میشناســند و هنر در
رگ ،پوست و استخوان این شهر جاری و ساری است،
بنابراین باید در این حوزه اقدامات موثری صورت گیرد.
عیــدی ،مدیــر امــور هنــری ســازمان فرهنگــی تفریحی
شــهرداری نیز با بیان اینکــه اصفهان امــروز تنها در یک
رشــته هنری شــاخص نیســت بلکه این شــهر ،عروسی
هزارجلوه اســت که تمام هنرها را در خود دارد ،تصریح

پیـش از آغـاز نمایـش ،قطعـهای از اشـعار حماسـی شـاهنامه در قالـب نقالـی اجـرا شـده و البتـه تلخک
داسـتان ،بـا لباس سـرخ خود گوشـهای نشسـته تا به محـض پایان یافتن نقـل نقال به میان میدان بشـتابد
و طنـازی کنـد .همیـن لباس قرمز رنگ بدون شـک هـر رهگذری را به این فکـر میاندازد که گوشـهای از نمایشهای
سـیاهبازی در شـرف اجراسـت و لحظـه لحظـه بـا نزدیک شـدن پایـان نقل مرشـد ،جمعیت حاضر بیشـتر و بیشـتر
میشـود .فرقـی نمیکنـد پیـر باشـی یـا جوان ،زن باشـی یا مرد ،یـا حتی خاطرهای از سـیاهبازی داشـته باشـی یا نه.
مبـارک ،تلخـک و همـه شـخصیتهای سـیاهبازی آنقـدر آشـنا هسـتند کـه حتـی اگـر پیشتـر مخاطـب سـیاهبازی
نبوده باشی ،با لباس قرمز و دایره در دست این بازیگر جذب میدان شوی.
کرد :اصفهان با توجه به همین مســاله ،شایســته دریافت
عنوان پایتختی فرهنگ و تمدن ایران اســامی است.وی
افــزود :در ایــن بخش افــراد فعــال در حــوزه هنــر اصفهان،
وظیفه و رسالت سنگینی روی دوش خود دارند تا جلوهای
از عروس هزار جلوه را آنگونه که شایسته است ،نشان دهند
و نگاه ما به ستاد هنری هفته نکوداشت اصفهان اینگونه
بوده و به صورت ساختمند به این مساله نگاه شده است.
اجرایتئاترهایخیابانیهمزمانباهفتهنکوداشت
اصفهان
مدیرعامل سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری به اجرای
تئاترهــای خیابانی بــا موضوع هفتــه نکوداشــت اصفهان
اشــاره کرد و افزود :برگزاری نمایشهای خیابانی و نقالی از
اهمیت بسیار زیادی برای ما برخوردار بوده و قرار است که
در هفته اصفهان به صورت ویژه اجرایی شود.
شهــای خیابانــی
وی ادامــه میدهــد :هــدف مــا در نمای 
آن اســت که در سراســر شــهر اصفهــان و نقطههایــی مثل
پلخواجو،روبهرویهتلعباسیو دیگرمکانهایسطح
شهر ،اجرایی شود.

پیشنهاد

با حضور استاد سراج؛

بهتماشایارکستر نقشجهانبروید
اینروزهاوبابرگزاریهفتهاصفهانبرنامههای
مختلفی در ســطح شــهر در حال اجراســت که
دیدنشان خالی از لطف نیست.
ارکســتر بزرگ نقشجهان به سرپرســتی مهــدی پناهی
با حضــور حســام الدین ســراج یکــی از این برنامــه های
قابل توجه است که تا  10اردیبهشت ماه هر شب ساعت
20:30در تاالر کوثر اصفهان در حال اجراست.
ارکســتر بزرگ نقشجهان با حضــور  50نفــر از نوازندگان
ســمفونیک کشــوری به سرپرســتی مهدی پناهــی و با
همراهــی دو تــن از خواننــدگان اصفهانــی بــه نــام نویــد
نوروزی و علیرضا مظاهری برگزار می شود.
طبــق گفته هــا ،ویژگــی جالــب ایــن کنســرت خواندن

آهنــگهــایتــازهو کارهایی که کمترشــنیدهایماســت،
همچنیــن از بین قطعاتــی که قرار اســت در این ارکســتر
اجرا شــود ،تصنیفهایی مربوط به اصفهان از زنده یاد
جالل الدین تاج نیز توســط خوانندگان حاضر نواخته و
خوانده خواهد شد.
گفتــه شــده اعضــای ایــن ارکســتر بــزرگ تا کنــون طــی
15جلسه تمرین سخت توانستهاند قطعات مختلفی را
برای اجرا آماده کنند و قصد دارند تا با اجرای ترکهای
قدیمی ،یاد و خاطره خوانندگان و آهنگســازان را احیا
کننــد .در ویــژه برنامه هفتــه نکوداشــت  15قطعــه اجرا
خواهد شد که  12قطعه آن با کالم و سه قطعه به صورت
بیکالم توسط نوازندگان به اجرا درمیآید.

 30اجــرای متفــاوت از تئاتــر خیابانــی در هفتــه
نکوداشت اصفهان
این جنبه از هنر که قبال به صــورت خودجوش و برای بیان
مضامیناجتماعیتوسطعدهایازهنرمندانبهمنصهظهور
در آمد ،امروزه به یکی از پرمخاطبترین نمایشها تبدیل
شده و به مناسبتهای مختلف نیز برای بیان موضوعات
متفاوتی از آن استفاده میشود.
رييس تاالر هنر اصفهان در این زمینه گفت :تئاتر خیابانی
بــا محوریــت اجتماعی و زبــان طنــز در نقاط مختلف شــهر
اصفهان به اجرا درمیآید و در آن ســعی شــده تا مفاهیم و
مسائل مرتبط با تاریخچه و شهر اصفهان بیان شود.
حمیدرضــا مکارمی در خصــوص برگزاری تئاتــر خیابانی در
هفته نکوداشت اصفهان گفت :تئاتر خیابانی با محوریت
اجتماعی و زبان طنز در نقاط مختلف شهر اصفهان به اجرا
درمیآید و در آن ســعی شــده تــا مفاهیم و مســائل مرتبط
بــا تاریخچــه و شــهر اصفهــان بیــان شــود.وی افــزود :ایــن
برنامه از ســاعت  18تا  19:30شــب در سانسهای مختلف
نهــای هشــت بهشــت و بهشــتینژاد بــه صورت
در خیابا 
چرخشی به اجرا در میآید.

 30اجرای مختلف با ابعاد تاریخی ،اجتماعی،
هنری
رييس تــاالر هنر با ذکر این نکته که ســعی شــده در تئاتر
خیابانــی مضامیــن مختلــف تاریخــی ،هنــری ،صنایع
دســتی ،تفریحی و گردشگری بیان شــود ،تصریح کرد:
بــرای نمونــه ،یکــی از داســتانهای نمایــش بــه ایــن
صورت اســت کــه مســائل مرتبــط با زمــان شــاه عباس
که دربردارنده مســائل تاریخی اصفهان اســت را به اجرا
درآوردهایــم ،همچنیــن یکــی دیگــر از برنام ههــا مربوط
بــه مســاله ورود گردشــگران خارجــی به شــهر اصفهان
است.وی ادامه داد :ایدهآل برنامهریزیهای ما در این
زمینه این بوده که تمامی وقایــع و جنبههای مختلف
شــهر اصفهــان را بــرای تماشــا گران بــه اجــرا درآوریــم تا
در پاسداشــت هفتــه اصفهان قدمــی مثبت برداشــته
باشــیم و به علم مردم در ارتباط بــا جنبههای مختلف
شــهر اصفهــان بیفزاییــم .مکارمــی بــا اشــاره بــه اینکــه
 30اجرای مستقل در طول شبهای هفته نکوداشت
اصفهان برگزار می شــود ،عنــوان کرد :ایــن نمایشها با
همکاری گروههای مختلف نمایشی ترتیب داده شده
که به صــورت چرخشــی در مکانهای آماده شــده اجرا
یشــود.وی از آقایــان شــریفی ،مشــتاقیان و کشــانی
م 
به عنوان تعدادی از کارگردانان اجرای تئاتر خیابانی در
هفته نکوداشت اصفهان نام برد و خاطر نشان کرد :این
افراد کسانی هســتند که به صورت مداوم نمایشهای
خیابانی را دنبال و اجرا میکنند و نمایشهای آنان نیز
از سطح کیفی باالیی برخوردار است.
ایجــاد پاتــوق تئاتــر خیابانــی بــرای پیشــرفت
در این عرصه
مکارمــی تئاتــر خیابانــی را از جملــه هنرهــای معاصــر و
پرمخاطب نام برد و اظهار داشــت :درصدد آن هستیم
تا پاتوقــی تحت عنــوان تئاتــر خیابانی راهانــدازی کنیم
تا از افــراد حاضر و کســانی که تمایل به همــکاری دارند
اســتقبال شــود و بتوانیم به صورت مدوام شــاهد تئاتر
خیابانــی باشــیم .وی افــزود :بــا توجــه بــه اینکــه تئاتــر
خیابانــی در دل مــردم اجــرا میشــود ،نیــاز بــه کشــف
نهــای پــر تــردد دارد؛ چرا کــه در ایــن دســته از هنر
مکا 
نمایــش ،تعــداد مخاطبــان یکــی از ارکان اصلــی اجــرا
بوده و مســتلزم حضور مخاطبان در محل اجــرا بوده تا
تاثیرگذاریبیشتریداشتهباشد.رييستاالرهنرعنوان
کرد:یکیاز پیشنهاداتمابرایمستحکمشدناینهنر
در بین مردم ،برگزاری جشــنواره تئاتر خیابانی بوده که
درحال زمانبندی و آمادهسازی آن هستیم و درنهایت
یهــای این جشــنواره را به صورت
قصد داریم تا خروج 
مداوم در طول سال به اجرا در آوریم.

ویژه

در موزه هنرهای معاصر اصفهان؛

«پنجره»رابگشایید

موزه هنرهــای معاصر اصفهــان یکــی از مرا کزی
است که با برگزاری چند نمایشگاه ویژه در هفته
نکوداشت سر زدن به آن خالی از لطف نیست .یکی از این
نمایشــگاه ها ،نمایشــگاه «پنجــره» با محوریت ســفرنامه
اصفهان است که در امروز در گالری شماره  6موزه گشایش
می شود .در این نمایشگاه ترکیبی از تصویر و صدا در رابطه
بینامتنی با سفرنامه ســیاحان و عکاسانی که به اصفهان
گذر کرده اند ارائه شده است.ویژه ترین سفرنامه اصفهان
در پنجــره در ســه بخــش ویــژه شــامل ورودی مــوزه بــا
ویدئــوآرت ،حیــاط مــوزه بــا ســاندآرت و داخــل گالــری 6
ویدئوآرت به طورهمزمان است.رسول معرک نژاد ،فرشته
عالم شاه ،مجید آزادمنش و مجتبی وطنخواهان آثارشان

را در این نمایشگاه در معرض دید مخاطبان قرار داده اند.
هنرمندان و هنردوســتانی که به حضــور در افتتاحیه این
نمایشگاهعالقهمندند میتوانندامروزنهماردیبهشتماه
ســاعت  18در مــوزه هنرهــای معاصــر اصفهــان واقــع در
خیابان استانداری حضور یابند.
البته «پنجــره» تا  15اردیبهشــت مــاه همه روزه از ســاعت
 10تــا  14و  16تا  20در محل موزه برپاســت و بــرای دیدن آن
فرصــت باقــی اســت ،عالوه بــر اینکــه فرصــت دیــدن دیگر
نمایشگاه های دیدنی موزه مانند نمایشــگاه «چهارباغ»
با آثار  45هنرمند ایرانی و نمایشگاه عکس استاد عرب نیز
که به مجاورت نمایشگاه «پنجره» در محل موزه برپاست،
برایتان فراهم می شود.

روز

عکسهایخالقهاصفهانرا
ببینید

نمایشــگاه هایــی كــه بــر اســاس یــک
فراخــوان ارائــه مــی شــوند ،همــواره
مــی تواننـ ــد محـ ــل و بستـ ــری بـ ــرای
بــروز اســتعدادهای جــوان باشــند؛
جمال
احمدی استعداد هایی كه تا كنون نامی از آنها
بردهنشدهاست در ایننمایشگاههابه
مخاطبین كم كم شناخته می شوند و عكاسان در این
فضا بامخاطبانخود ارتباط برقرار می كنند.موردی كه
در نمایشــگاه شــهر خالق اصفهــان نیز به وضــوح دیده
می شــود ،دیدن نــام های نا آشــنایی اســت كــه در این
نمایشــگاه حضــور دارند .این حضــور قطعــا در انتخاب
عكسها تاثیرگذار بودهاست.
داوران برجسته و نمونه
به داوران نمایشگاه خالقه كه نگاهی بیندازیم ،با توجه
به سابقه ای كه در زمینه عكس دارند ،بسیار شناخته
شــده اند .مجیــد كورنگ بهشــتی نام بســیار شــناخته
شــده ای در زمینه فوتو منوتاژ است كه نمایشگاه های
بســیار متعددی در این زمینه داشته است .یاسر عرب
نیز در زمینه عكاســی ،معمــاری و فردی شناســنامه دار
است .مهدی ارســطویی هم کسی اســت كه در حیطه
دبلاكسپوزنمایشگاهداشتهودر زمینهعكاسیصنعتی
نیز فعالبودهاست.ردپایفعالیتهاوسبقهای كه این
سهداورداشتهاند،درانتخابهایشانمشهودبودهاست.
خالقیت چیست؟
فراخــوان این نمایشــگاه بــا مفهوم خالقیــت به جذب
عكــس پرداختــه اســت .در فراخــوان تعریف روشــنی از
مفهوم خالقیت ارائه نشده است .شاید بهترین ویژگی
كهایننمایشگاهداردتنها اتكابه كلمهخالقدر فراخوان
بودهاست وسعینكرده كهبا كلمات،یکمفهوم بهنام
خالقیت را در گیر و دار مسائل زبانی بیندازد؛ گیروداری
كه قطعا هیچ مفهومــی زنده از آن بیــرون نخواهد آمد و
وارد گفتمانی از زبان می شود كه نقش آن بیشتر از آنكه
متكثر باشــد ،تقلیل دهنده اســت؛ تقلیلی كه همواره
محدودیــت مــی ســازد؛
محدودیتی كه گریبان هر
واژه و تعریف را می گیرد و از
رشد و نمو در مورد مفاهیم
جلوگیریمی كندوبه یک
انســداد مــی رســد  .گرچه عكس های ارائه
نبــود تعریفی نمایشــگاه را
شده را می توان
تقریبــا به یــک نمایشــگاه
وارد چند دسته
آزاد تبدیل می سازد ،اما با
كرد؛ قسمتی
توجه به مفهــوم خالقیت
از عكس ها
بهترین كار همین اســت.
با تكنیک
گرچ ـ ــه شـ ــاید بهتـ ــر بـ ــود
مطرح
مال ک های داوری
فوتومونتاژ
بدون
عكاسان
نمی شد و
و كالژ خلق
عكس
ارائه
به
فرض
پیش
شده اند
می پرداختند تا عكاســان
بیشــتری به این فراخوان
پاسخمثبتمیدادند.
عكس ها
عكس های ارائه شده را می توان به طور كامال مشخص
وارد چنــد دســته كــرد؛ قســمتی از عكس ها بــا تكنیک
فوتومونتــاژ و كالژ خلق شــده انــد .خالقیتی كــه در این
بین مشــاهده مــی شــود ،شكســتن فضا بــا اســتفاده از
المانهای نامانوس است كهعكسراحاوییکداللت
بصری می كنــد .عكسهــادر اینجابیشــتر المــان محور
هستند تافضاســاز و بیشــتر تا كید بر المان خاص بوده
است تا روایتی درونی در یک اثر.
این مساله در اینجا به شیوه درستی ساخته و پرداخته
شــده و ضعــف بــه شــمار نمــی رود؛ چــرا كه جا گیــری و
پرداخت به صــورت كامال حرفه ای انجام شــده اســت.
البته كــه چنیــن عكــس هایــی در زمینــه فوتومونتــاژ و
كالژ را بایــد در یــک مجموعــه دیــد ،ولــی هــر كــدام از
عكــس هــای انتخــاب شــده عكــس كاملــی هســتند و
از اســتحكام مناســبی بــر خوردارنــد .قســمتی دیگــر از
عكــس هــا بــا تكنیــک دبــل اســپوز ســاخته و پرداخته
شــده اند .اینكــه این تكنیــک چقــدر كارایی داشــته تا
تصاویــر خــاق ایجــاد كنــد را نمــی توان بــا قطعیــت در
موردش ســخن گفــت ،اما هر چــه كه هســت عكس ها
در اینبخش فرم بسیار مستحكموقابلاعتناییدارند.
عكــس هــا در اینجــا از بافــت بصری مناســبی برخــوردار
هســتند كه دســته ای دیگر عكس ها بیشــتر بر مفهوم
شكستن فضا و خلق فضای جدید تا كید دارند ،منظور
از شكستن فرم ها و المان های مرسوم بصری است كه
تصاویر انتزاعی را خلق كرده است .در مورد بقیه آثار نیز
نگاه خالقانه دیده و مشهود است؛ نگاهی كه با تكنیک
فوتوشاپ همراه شده و توانسته حالت فانتزی گونه ای
بهنمایشگاهبدهد.
پیشنهادهاییبراییکنمایشگاه
در برخورد با این نمایشگاه قطعا به لزوم تبلیغات بیشتر
وبهتر پیمیبریم.اینکهباانجامتبلیغات گستردهبرای
اینرویدادخوبودرخور اهمیتمیتوانمردمرابیشتر
پایآن کشاندتاارتباط بیشتریبا عكسوعكاسیبرقرار
کنند.ازطرفی،باوجوداینکهعنواناصفهانبرنمایشگاه
قرار داده شــده ،در برخی آثار کمتر به آن پرداخته شــده
است و شاید برداشتن عنوان اصفهان از این نمایشگاه
می توانســت موجب بروز خالقیت بیشتری شــود .این
نمایشــگاه تا 17اردیبهشــتماه در گالریارگجهاننما
در حال برگــزاری اســت و دیــدن آن قطعا خالــی از لطف
نیست.

