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لغة الفن بني كثافة االلوان وشفافية الوجدان

م��ن البديه��ي ان تق��اس قيم��ة اي اث��ر فن��ي م��ن خ�لال وف��رة
مدلوالت��ه ومتان��ة وحدات��ه وم��دى اتس��اقها ،،مم��ا يفس��ح المجال
الرحب لتنوع وجهات النظر الى الفن عبر الزمن وتباين المذاهب
ف��ي تفس��يره وتقييم��ه وعل��ى ش��كل طوائ��ف مختلفة ،فهن��اك من
ينظ��ر ال��ى االث��ر الفن��ي باعتب��اره منف��ذا للوص��ول الى ش��خصية
مبدع��ه والوق��وف عل��ى نزعات��ه وميول��ه في نف��س الوق��ت ،وهناك
م��ن ي��رى االثر الفن��ي باعتباره مرآة للعصر الذي عاش��ه الفنان او
ص��دى لعقلية المجتم��ع او البيئة المؤثرة عليه ،وهناك من يؤثر
النظ��ر ال��ى االثر الفني م��ن حيث كونه موضوعاً قائم �اً بذاته او
من حيث مكانته بالنسبة للتراث الفني السابق له ،دون اي اعتبار
للعوام��ل النفس��ية واالجتماعي��ة الت��ي احاطت بالفن��ان او العمل
الفن��ي ..وان كل م��ن ه��ذه الطوائف تتفرع بدوره��ا الى عدة فروع
تبع �اً الخت�لاف الم��دارس او التوجهات التي ينتم��ون اليها ،وكل
منه��ا ل��ه وجهة نظر مختلفة عن االخ��رى ولها ما يبررها ..فنحن
ال نس��تطيع نك��ران العوام��ل الفردي��ة او االجتماعي��ة في تعدد

النزع��ات الفني��ة المختلف��ة ،وال نس��تطيع ايضاً ان نرى اث��راً فنياً
خال من الخصائص الذاتية التي تميزه عن غيره من النش��اطات
ٍ
االنسانية االخرى.
ولكن ..لو تساءلنا عن ماهية العامل الجوهري المشترك بين
شتى انواع الفنون ونتاجاتها والطرز الفنية الخاصة بها ،لوجدنا
ان��ه مقتص��ر على  -وجدان االنس��ان  -والذي يكون بدوره محكوماً
ومتأثرا بالظروف الفردية والمجتمعية والحضارية ،والتي تشكلت
بمجملها من تراكم التجارب والخبرات التي مر بها االنسان عبر
عص��ور التأري��خ المختلف��ة ..والت��ي له��ا ال��دور االكبر في نش��أته
وتكوين��ه ،والمقص��ود بالوج��دان ف��ي ه��ذا الموط��ن من الدراس��ات
الفنية انه خالصة ما ترسب ويترسب في اعماق نفس االنسان من
ص��ور ومع��ان نتيج��ة االدراك بالدرج��ة االولى ومن ث��م تفاعله مع
الثقافات والحضارات التي اطلع عليها بالدرجة الثانية.
وبم��ا ان الف��ن هو تعبير عن هذا الوجدان فال عجب ان تتس��ع
انفس��نا لالنفع��االت م��ع فنون نش��أت في ظروف وبيئ��ات مختلفة

سبعة آثار تاريخية ايرانية في خراسان
الرضوية مرشحة للتسجيل عامليا
اعلن��ت مس��اعدة مدي��ر
منظم��ة الت��راث الثقاف��ي
والسياحة واالشغال اليدوية
ف��ي محافظ��ة خراس��ان
الرضوي��ة «مرجان اكبري»
عن ترش��يح س��بعة من االثار
التاريخي��ة ف��ي المحافظ��ة
للتس��جيل في قائمة التراث
العالمي (اليونيسكو).
وقالت اكبري  :ان هذه
االثار التاريخية هي «الرؤية
الثقافية لطوس» و«مسجد
مل��ك زوزن» و«المطاح��ن
الهوائي��ة ف��ي خ��واف» و«العتب��ة الرضوي��ة المقدس��ة» و«البي��وت االيراني��ة
التاريخية» التي تم احصاء  25منها.
واضافت :من االثار االخرى التي سيتم تسجيلها في قائمة التراث العالمي
يمك��ن االش��ارة ال��ى «متحف بنديان» و«مقبرة الش��يخ احمد جام��ي» ومدارس
تعود للعهد التيموري وعدد من المساجد في المحافظة.
وبينت انه تم تس��جيل مليون و  650الف اثر تاريخي في محافظة خراس��ان
الرضوي��ة ضم��ن قائم��ة الت��راث الوطني ومنه��ا اثنان هي «ممر قصب��ة المائي»
و«الع��زف عل��ى آل��ة دوت��ار» ت��م تس��جيلها ف��ي قائم��ة الت��راث العالم��ي التابع��ة
لليونيسكو .

جذريا عن ظروفنا االجتماعية والبيئية كما هو حال تأثر فنوننا
االسالمية والعربية ببعض من اساليب الفن الروماني او الصيني
وبع��ض م��ن الفن��ون القديم��ة ..فعندما نق��ول ان الف��ن تعبير عن
الوج��دان فنح��ن نقص��د بذلك الف��ن بأفضل ص��وره الخالية من
كل ش��ائبة وه��ذا غي��ر موج��ود ق��ط في مج��ال الفن س��وى بعض
م��ن مفاص��ل الفن��ون االس�لامية المتمثل��ة بالزخ��ارف والرق��وش
االس�لامية ،فمجمل االثار الفنية التي خلفها لنا التاريخ كانت
زاخ��رة بعناص��ر م��ن الجم��ال والبه��اء اال انها ال يمك��ن ان توصف
بانه��ا ج��اءت تعبي��را ع��ن الوج��دان بمعن��اه المذك��ور اع�لاه فهي
ق��د تك��ون نت��اج وظائفي نفعي بعيدا عن الوج��دان كما في فنون
االولين.
اما الزخارف االسالمية والتي تجسد الجمال بمعناه الشائع
فهي واقعاً ال تنتسب الى معنى الوجدان المذكور انفا فهي احد
الفنون الروحانية التي تستهوي العين والفؤاد معاً  ،فقد جاء بها
الفن��ان المس��لم انطالق �اً من موضوع��ة القيم الديني��ة التي تعود
بمدركاتن��ا (حي��ن التع��رض له ) الى فلس��فة االس�لام واالرتباط
بالمطلق الخالق جل وعال ،فمن خالل الزخارف االسالمية يرجع
الفن��ان ال��ى المص��ور االول بحك��م اعتماده على لغة االش��كال من
خ�لال تعل��ق وجدانه بمعان��ي االلوهي��ة او بالقوى غي��ر المنظورة
(الماورائي��ات) ،غي��ر ان ال��وازع االول إلنتاج��ه االبداع��ي كان
منطلق �اً م��ن ص��ور المخلوق��ات او المرئي��ات التي اس��تهوت نظره
بالدرج��ة االس��اس وم��ن ثم عاد به��ا الى خالقه��ا ليصفها بنتاجه
الفني بش��يء من التحوير الزخرفي والتجريد الشكلي بعيداً عن
المعاني الوجدانية االخرى الدفينة في اعماقه كما هو حال اي
فنان آخر.
ولو اردنا التعرض ألحدى اهم مشاكل التعبير الفني الرئيسية
التي يواجهها الفنان حين ابداعه الوجداني ،لوقفنا امام (لغة الفن)..
فالوجدان كما ذكر في اغلب الدراس��ات الفنية ليس لونا او خطا
او كالماً منظوما او صورة ما ،بل هو في حقيقته نوع من الذبذبات
االثيرية التي ال ترى وال تسمع وال توصف ولم يكن له ان يتحقق في
الصور المادية والحسية وجعله مؤثراً في المتلقين ..لوال االبداع و
سحر الفن الذي من شأنه ان يحيل المادة  -السطوح وااللوان – الى
طاق��ة مؤث��رة تحاك��ي نفس المش��اهد وتؤث��ر به ،فمعاني االش��كال
المرس��ومة ه��ي اللغ��ة التي تتلخص ظاهرياً امام المش��اهد متمثلة
باألل��وان والخط��وط وبع��ض الرموز المختلفة التي تحيل االش��كال
الى نوع من الش��فافية يتغلغل الى مدارك االنس��ان ويؤثر بها بصوره
ورم��زه الت��ي تدل على مع��ان بعيدة عن معناها الظاهري الش��اخص
امام المتلقين...

مصحف التجويد امللون يزين مكتبة معهد القرآن بکربالء
أعل��ن معه��د الق��رآن التاب��ع للعتبة العباس��ية ،عن وصول نس��خ متعددة من
الخاص بأحكام التجويد ،الذي خط بإيادي ومطبعة
مصحف التجويد الم ّلون
ّ
مختصة من مركز علوم القرآن وتفس��يره وطبعه
عراق ّي��ة وتح��ت إش��راف لجنة
ّ
التابع للمعهد.
أن المصح��ف يع��د نتيج��ة ال ّدع��م والعناي��ة الت��ي توليه��ا العتب ُة الع ّباس��ية
المق ّدس��ة ،خدم��ة منه��ا لكت��اب اهلل العزي��ز ،والس��يما أن الق��رآ َن الكري��م كت��اب
ال ُتفن��ى غرائب � ُه والب � ّد لإلنس��ان أن يغترف م��ن هذا الينبوع الج��اري بالبركات
والسير على هدايته.
َّ
وللمصحف مميزات عدة أه ّمها:
بورق
ُ -1ط ِب��ع المصح��ف في مطبعة دار الكفيل للطباعة والنش��ر والتوزيع ٍ
ّ
الوزيري.
وطباع ٍة فاخرة وبالحجم
ذي نوع ّي ٍة ج ّيدة ِ
�ط المصح� ُ�ف بأنام��ل ّ
 -2خ� ّ
الخطاط العراقي حميد الس��عدي بمش��اركة
ّ
العراقي الس ّيد محمد المشرفاوي.
الخطاط
ّ
ً
َ
ُ
ّ
ً
ً
ْ
 -3األلوان التي طبع بها قد أضفت عليه جماال وسحرا إضافة الى ما يتعلق بجمال ّية اإلعداد والتصميم.
لمسات فن ّية.
 -4روعيت في تصميم المصحف أموٌر جمال ّية أضافت إليه
ٍ
الخط الذي ُخ ّط به المصحف هو ّ
ّ
واضح وتسهل على القارئ قراءته دون عناء.
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(خط النسخ) الذي يتم ّيز بأ ّنه ٌ
ُ
وبخط واضح.
الخاصة بعلم التجويد المعروفة،
المصحف بالعالمات واإلشارات ذات األلوان
 -6تم ّيز
ّ
ٍّ
بحركات واضحة وسهلة ومفيدة ج ّداً لمن أراد أن يتع ّلم ّ
بشكل صحيح ومتقن.
 -7امتاز
ٍ
فن القراءة والتجويد ٍ
ُ
الخاصة بالم ّد والغ ّنة والتفخيم وغيرها.
متخصصة بالعالمات واإلشارات
المصحف تحت إشراف لجن ٍة علم ّية
 -8أُنجز و ُد ّقق وروجع
ّ
ّ
المصحف المجوَّد هو دلي ٌل ِّ
ُ
لكل م ْ
َن يريد أن يتع ّلم القراءة الصحيحة للقرآن الكريم.
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ّ
َ
لون
 -10المصحف المجوَّد ب ّين أحكام التالوة والتجويد ،وذلك بوس��اطة العالمات الموجودة في الش��ريط المث ّبت أس��فل الصفحات ،فكل ٍ
يُعطي حكماً من أحكام التجويد للقرآن الكريم.
يذكر أن المصحف تتواجد نس��خه الجديدة في المكتبة القرآنية التابعة لمعهد القرآن الكريم ،في كربالء المقدس��ة  -مقابل مضيف
العتبة العباسية المقدسة.

صناعة السيراميك والفخار ..من اقدم الفنون في ايران
يعتب��ر ف��ن صناع��ة الس��يراميك والفخ��ار من اق��دم الفنون ف��ي ايران
حيث ان استخدامها في مختلف المعالم التاريخية والثقافية وكذالك
دور هذه الصناعة في مجال ادوات الديكور واالستخدامات االخرى جعلتها
تشهد اقباال عالميا كبيرا حيث اخذت ايران لنفسها حصة ملحوظة من
سوق هذه الصناعة.
ويعود تاريخ هذه الصناعة الى  ۱۰الف س��نة باعتبارها من الصناعات
المتطورة في العصر القديم اذ ان اقدم معامل صناعة الفخار على الصعيد
العالمي متواجدة في مدينة شوش االيرانية.
واضاف��ة ال��ى ذل��ك ف��ان ف��ن ادخ��ال الفسيفس��اء عل��ى الس��يراميك
والبالط (بالفارس��ية:معرق كاري) كان يس��تخدم بالتخطيط وتركيب
االل��وان بص��ورة دقيق��ة بحيث العديد م��ن المعالم التاريخية ف��ي ايران تم
تزيينها بهذا الفن.
الس��يراميك اس��م مأخ��وذ م��ن كلم��ة كيراميك��وس وه��ي كلم��ة
إغريقي��ة معناه��ا صان��ع ّ
الفخ��ار ،و ُيع��رف أيض �اً باس��م «الخ � ّزف» وتعتب��ر
صناعة الس��يراميك ف ّناً من الفنون اإلس�لامية القديمة التش��كيل ّية ومن
أق��دم الح � ّرف ف��ي تاري��خ البش � ّرية ،بحي��ث يتك��ون م��ن عنصري��ن أو أكث��ر
عل��ى األق��ل ،وتكون بعض هذه العناصر غير عضوية وبعضها غير معدنية،
ّ
حراري ،ويُعرف بأ ّنه
لمصدر
روابط أيونية وتساهم ّية معرضة
وتحتوي على ٍ
ٍ
م��ادة معق��دة وصعب��ة ،وعاد ًة يكون لون الخ��زف أبيض ويمكن إضافة بعض
األلوان إليه.
صناعة السيراميك
ّ
تحضي��ر الم��واد األول ّي��ة :يت � ّم فيه��ا تجهي��ز الخلط��ة الطين ّي��ة والتي
تتك �وّن م��ن الغضاريات وهي س��يلكات ألومينيوم مائية ومن الفلدس��بارات،

وه��ي من المع��ادن الناتجة عن عملية التحلل الكيميائ� ّ�ي للجرانيت ،ومن
مطاحن
الرمل السيلكاتي والرمل الكلسي ،ث ّم يت ّم طحن جميع المواد في
ٍ
ضخمة ،وينتج عن عملية الطحن مخلوط يدعى المرو ،له كثافة ولزوجة
وراسب بكميات معينة.
أن��واع الس��يراميك يصن��ف الس��يراميك إل��ى نوعي��ن :الس��يراميك
التقلي� ّ
�دي :وه��و النوع الذي يختص بمنتجات الس��يراميك التي تحتوي
على نسبة من الطين تتراوح ما بين  20إلى  100بالمئة ،ويطلق عليه عدة
ّ
الصيني
الحجري ،والخزف
مصطلحات ومنها األواني الخزف ّية ،والخزف
ّ
الهندسي :وهو ال ّنوع الذي طوّر جوانب الضعف في
وغيرها .السيراميك
ّ
الس��يراميك التقلي� ّ
�دي ومنه��ا إخف��اء الش��قوق والمس��امات ويُطلق عليه
مصطلح السيراميك المتقدّم.
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جرت في برج «ميالد» بطهران امس االول المراس��م الختامیة
لمهرج��ان «فج��ر» الس��ینمائي ال �ـ  38بتوزی��ع الجوائ��ز عل��ى افضل
الممثلین واالفالم والمخرجین.
وحض��ر المراس��م وزی��ر الثقاف��ة واالرش��اد االس�لامي عب��اس
صالح��ي ومس��ؤول المنظمة الس��ینمائیة حس��ین انتظام��ي وامين
العاصمة طهران بيروز حناجي وحشد من السینمائیین والمعنيین
بهذا القطاع.
وت��م توزی��ع جوائز المهرج��ان التي يطلق عليها اس��م «العنقاء
البلورية» كالتالي:
أفضل ممثل دور رئیسي :بيمان معادي لفيلم «شجرة الجوز».
أفضل ممثلة دور رئیسي :نازنين احمدي لفيلم «غائم ممطر».
افضل ممثل دور ثاني :امير آقائي لفيلم «سباحة الفراشة».
افض��ل ممثل��ة دور ثان��ي :طن��از طباطبائ��ي لفيل��م «س��باحة
الفراشة».
أفض��ل كاتب س��یناریو :نيما جاوي��دي ومجيد مجيدي لفيلم
«الشمس».
الجائ��زة الخاص��ة بلجنة التحكیم :س��عيد مل��كان لفيلم «يوم
الصفر».
افضل اخراج :محمد حسين مهدويان لفيلم «شجرة الجوز».
أفضل فیلم :الشمس (خورشيد)
أفض��ل فیل��م ف��ي الرؤی��ة الوطنی��ة :س��عيد مل��كان لفيل��م «ي��وم
الصفر».
أفضل فیلم من وجهة نظر الجمهور« :سباحة الفراشة».
أفضل فیلم في قسم الفن والتجربة :فيلم «الجلد».
شهادة تقدير خاصة بلجنة التحكيم :شميال شيرزاد ،ابوالفضل
ش��يرزاد ،روح اهلل زماني ،س��يد مهدي موس��وي( ،الممثلون االطفال
في فيلم «الشمس).
افضل موسیقى :بامداد افشار لفيلم «الجلد».
افضل تصویر :مرتضى نجفي لفيلم «تومان».
افضل مصمم ازیاء :امير ملك بور لفيلم «يوم الصفر».
افضل مصمم فني :كيوان مقدم لفيلم «الشمس».
افض��ل مهن��دس ص��وت :مهدي صال��ح كرماني وآرش قاس��مي
لفيلم «سباحة الفراشة».
افض��ل المؤث��رات الخاص��ة البصری��ة :محم��د ب��رادران لفيل��م
«خروج».
افضل المؤثرات الخاصة المیدانیة :محس��ن روز بهاني لفيلم
«يوم الصفر».
افضل ماكییر :مهرداد ميركياني لفيلم «خروج».
افضل فیلم قصیر :دابُر للمخرج سعي نجاتي.
افض��ل فیل��م وثائق��ي« :ال م��كان للمالئك��ة» م��ن اع��داد محمد
شكيبانيا ومحسن شاه محمد ميراب.
أفضل فیلم في قسم النظرة الجدیدة :فيلم «يوم الصفر» من
اخراج واعداد سعيد ملكان.
الجائ��زة الخاص��ة بالقائ��د قاس��م س��ليماني :حس��ن كالم��ي
العداد فيلم «آبادان احد عشر .»60
وقد فاز النجمان امير آقائي وطناز طباطبائي بجائزتي افضل
ممثل في دور ثانوي وافضل ممثلة في دور ثانوي عن تمثيلهما في
فيلم «سباحة الفراشة» للمخرج محمد كارت.
و«س��باحة الفراش��ة» (ش��ناي بروان��ه) ه��و فيل��م اجتماع��ي م��ن
إنتاج رسول صدر عاملي وتمويل محمد صادق رنجكشان وسيناريو
المخرج بالتعاون مع حسين دوماري وبدرام بور أميري ويتولى آرش
آقا بيك وضع المؤثرات الميدانية الخاصة على الفيلم.
وجاء في ملخص الفيلم ان «س��باحة الفراش��ة» تثير عاصفة
ف��ي جن��وب المدين��ة « كم��ا ويحم��ل الفن��ان محم��د كارت ف��ي
جعبت��ه الفني��ة إخراج أف�لام وثائقية وأفالم قصي��رة مثل «الكدمة»
و«الطنطل» و«المعلق» و«اللعب لصالح» و«أهل الخور».
وحص��ل عل��ى جائ��زة افض��ل ممث��ل النج��م بيم��ان مع��ادي ع��ن
تمثيله في فيلم «شجرة الجوز» للمخرج محمد حسين مهدويان.
وت��دور أح��داث فيل��م «ش��جرة الج��وز» ح��ول تع��رض منطق��ة
سردش��ت اإليراني��ة إل��ى القص��ف الكيميائ��ي الغاش��م إب��ان الح��رب
الصدامي��ة النك��راء ،فه��و اس��تخدم الكامي��رات وصي��غ وتنس��يقات
الفيدي��و المختلف��ة من التناظ��ري والرقمي لتتناس��ب مع الفضاء
البصري لرواية القصة ولم تنش��ر او تعرض اية مش��اهد من الفيلم
حتى تم نشر هذه الصورة.
وينش��د الفن��ان عل��ي رض��ا قرباني ش��ارة فيل��م «ش��جرة الجوز»
وإنتاج مصطفى أحمدي في مقطوعة من الموس��يقى الكالس��يكية
اإليرانية ويمثل في هذا المشروع السينمائي كل من بيمان معادي
ومينا ساداتي ومهران مديري ومينو شريفي.
ونال��ت الممثل��ة نازنين احمدي جائ��زة افضل ممثلة عن دورها
في فيلم «الغيوم ماطرة» للمخرج مجيد برزكر.
ويتن��اول «الغي��وم ماطرة» قصة ممرضة ذات خبرة تدعى س��ارا
الت��ي تبل��غ م��ن العمر خمس��ا وثالثين عاما  ،وهي تس��اعد مرضاها
عل��ى التهدئ��ة  ،حت��ى أولئك الذين ال أمل لهم في البقاء على قيد
الحياة ...

