از سالهای دور...

سینماییشبیهسیرک
بهیادفدریکوفلینی

گفت و گوی سیروس علی نژاد با
«حسین حسینخانی»
 12چند سال پیش به اتفاق خانم سیما سالمتبخش با آقای حسین حسینخانی
مدیر نشر آگاه به گفتوگو نشستیم و از سرگذشت او جویا شدیم .با ناشری
مانن��د او از درهای مختلف میتوان س��خن گفت؛ از کودک��ی ،از جوانی ،از
چگونگی و چرایی ورود به نشر ،از عقاید و آرا ،از کتابهای مهمی که انتشار داده است،
از برخورد و آشنایی با آدمها و نویسندگان ،از ممیزی و تیراژ کتاب در دورههای...
خبر روز

رساله الهی سیاسی اسپینوزا
در کتابفروشیها
به تازگی کت��اب «رس��اله الهی -سیاس��ی» اثر
مشهور باروخ اس��پینوزا ()Baruch Spinoza
با ترجمه علی فردوس��ی و توسط شرکت سهامی
انتشار راهی کتابفروشیها شده است .این رساله
یکی از مهمترین آثار اسپینوزاست که ما را با کنه
اندیش��ههای این فیلس��وف بزرگ آشنا میکند.
هگل ،درباره اس��پینوزا نوشته است«:شما یا پیرو
اسپینوزا هستید ،یا اساسا فیلسوف نیستید ».علی
فردوسی قبل از این هم کتاب «محاکمه اسپینوزا»
نوشته دیوید آیوز را به فارسی ترجمه کرده بود که
اکنون به چاپ دوم رسیده است.

چهارشنبه 10،آبان 1396
سال اول ،شماره 5

 13سینما برای فلینی شبیه سیرک بود .جهان در نظر او سیرک
بزرگ��ی بود که آدمهایش دلقکه��ای آن بودند.
کودک��ی و نوجوانی فلینی در میان دس��تههای
بازیگران سیرک و نمایشگران دورهگرد گذشت؛ آدمهایی
که زندگی آنها بخش مهمی از فیلمهای او را میسازند .در
تمام فیلمهایش س��عی کرد «من» درونیاش را به نمایش
بگذارد ...

با اختصاص  6میلیارد تومان از سهم بودجه عمرانی وزارت ارشاد

دولت برای بازسازی
موزه هنرهای معاصر وعده داد

13

حکایت تلخ مستمری
 90تا  170هزار تومانی

ارکستر ملی در راه اصفهان

آثار کوچک در گالری آریا

ِ
سخت آقای معاون
راه

معاون جدید امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد
ن فرهنگی بوده
اسالمی گفت :وزیر ارشاد قبال معاو 
و این کار مرا سختتر کرده است.
محس��ن جوادی ک��ه به تازگ��ی به این س��مت
منصوب ش��ده اس��ت در گفتوگو با ایسنا درباره
اینکه سیدعباس صالحی  -وزیر فرهنگ و ارشاد
اس�لامی  -در مراس��م تودیع و معارفه مسئوالن
معاونت فرهنگی ،این معاونت را حساستر از سایر
معاونتهای این وزارتخان��ه و به تبع آن کارش را
س��ختتر توصیف کرده اس��ت ،اظهار کرد :واقعا
همینطور است .بخشهای مهمی از فعالیتهای
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در معاونت فرهنگی
صورت میگیرد .البته سایر بخشها نیز حساسیت
خود را دارند؛ اما موض��وع کتاب ،ارائه و فروش در
زیرمجموعه معاون��ت فرهنگی ق��رار دارد و این
موضوع اهمیت آن را بیشتر میکند .من نیز چنین
اعتقادی دارم و باید دقت بیشتری صورت بگیرد.
او در ادام��ه بیان کرد :آق��ای صالحی خود معاون
فرهنگی وزارت ارش��اد بوده که ای��ن موضوع کار
مرا س��ختتر کرده اس��ت .با توجه به تجربههای
ایشان ،توقعات بیشتر شده است و امیدوارم بتوانیم
پاسخگوی توقعات باشیم.

روزنامه نگار

هیچکس نمیداند موس��یقی فولکی که برآمده از دل
آیینها ،تاریخ و فرهنگ کشورمان است با غمی نهفته
در دل راویانش��ان بروز میکند .موسیقی کهنی که دل
هر ش��نوندهای را به لرزه میاندازد ،دل راویاش از غم
روزگار و جفای مدیرانی که همیشه او را نادیده گرفتهاند،
بارها لرزیده است.
بس��یاری از ای��ن راویان که موس��یقیهای ش��ادی و
عروس��ی هر منطقه را ب��رای ما بهیادگار گذاش��تهاند،
هیچگاه طعم خوش ش��ادی را نچشیدهاند و غم نهفته
در چهره روستاییش��ان همیش��ه نش��ان از ش��رایط

هیچ جای دنیا نمونهاش یافت نمیشود که اگر اهمیت
داشت ،طی همه سالها ،این گنجینههای معنوی همراه
با مرگ بس��یاری از بزرگان این ژانر زیر خروارها خاک
مدفون نمیشد.
خدا میداند اگر چنین هنرمندانی در کشورهای دیگر
میزیس��تند از چه امکاناتی برخوردار میشدند .شاید
هم با س��اخت و نصب سردیسهایشان در میدانهای
اصلی ش��هر به سمبل آن کشور بدل میشدند .هرچند
در ایران خودمان چنین توجهی ،رویایی بیش نیست؛
اما ناگفته نماند که مدیران دلس��وز ارشاد نیز از حدود
 20سال پیش گوش��ه چشمی به این بزرگان داشتهاند
و با پرداخت مستمریهای  20تا 30هزار تومانی آنها را
در تامین معاش ،حمایت میکردند و این روزها با تورم

اقتصادی ،این مبلغ به  90تا 170تومان رسیده و با دایر
شدن صندوق پیشکسوتان هنر و با اعطای درجه هنری
به هنرمندان ،این مبلغ  330هزار تومان شده است.
هوشنگ جاوید ،پژوهشگر موسیقی بومی با ابراز تاسف
از ای��ن میزان مس��تمریها ،میگوید20 :س��ال پیش
بودجهای از عواید صندوق حج و اوقاف به ارش��اد تعلق
میگرفت که آنها براس��اس این بودجه ،مس��تمریای
که بین  20تا  30ه��زار تومان بود را بهصورت ماهانه به
هنرمندان میدادند .ام��ا در دوره محمود احمدینژاد،
صندوق پیشکس��وتان هنرمند دایر و با داشتن بودجه
مجزا از دولت ،مستمری دیگری تامین شد که هماکنون
بین  310تا  330هزار تومان است.
وی ادامه میدهد :در این صندوق ش��ورایی متشکل از

«جامعالتواریخ» در فهرست حافظه جهانی یونسکو ثبت شد

غازانخان در یونسکو

جامعهفردا:وقتی رشیدالدینفضلاهلل همدانی ،طبیب،
مورخ و دیوانس��االر سلس��له ایلخانیان ،نوشتن کتاب
«جامعالتواریخ» را آغاز کرد ،جهان هنوز به شتاب امروز
بهسمت تخریب و فراموشی میراث کهن قدم برنداشته
بود؛ غازانخان ،پادش��اه ایلخانی به او دستور داد کتابی
بنویسدتابرایبازماندگانمغولبهیادگاربماندوهیچیک
فکرش را ه��م نمیکردند ک��ه روزگاری برای حفظ این
یادگارها،سازمانهایعریضوطویلیبناشود،زیرااگرچه
دیگر کتابسوزیها و حمله لشکر مغول و ...به داستانی
کهن بدل شده ،اما جنگ ،آش��وبهای اجتماعی ،عدم
توانایی مالی و بیاعتنایی انسان مدرن به تاریخ و گذشته،
دادوستدهای غیرقانونی و ...خطرات بیشتری متوجه این
آثار کردهاند.
کتاب «جامعالتواریخ» حاال در فهرست حافظه جهانی
یونسکوثبتشدهاست؛فهرستیکهپیشازایننامآثاری
چونمسالکالممالک،خمسهنظامی،شاهنامهبایسنقری

و ...را در خود جای داده بود .این همان نسخهای است
که در کاخ جهانی گلستان نگهداری میشد و اگرچه
قدیمیترین نسخه نیس��ت ،اما از نظر کتابآرایی در
ن بهشمار
مکتب هند و ایرانی و نسخ مصور ،قدیمیتری 
میرود .پژوهش��گران ،جامعالتواری��خ را اولین تاریخ
جهانی میدانند که براساس شیوههای علمی نگاشته
شده است .رش��یدالدین فضلاهلل البته آثار متعددی
در زمینههای گوناگون نوش��ته اس��ت که از آن میان
جامعالتواریخ از اهمیت تاریخی بس��یاری برخوردار
اس��ت .پرونده ثبت این اثر دوس��ال پیش به یونسکو
فرستاده شده بود و حاال ،چیزی حدود چهارصد سال
بعد از آن روزهایی که رش��یدالدین فضل هّ
الل همدانی
بهخاطر اش��تغال در امور دیوانی و کشوری از دم صبح
تا طلوع آفتاب به نوشتن نشست و تاریخ ،اسطورهها،
باوره��ا و فرهنگ قبایل ترک و مغول را برای آیندگان
نوش��ت ،کتابش در حافظه جهان یونسکو ثبت شده

است.ایننسخهازجامعالتواریخقطعسلطانیوحجیم
دارد به ابعاد ۳۹×۲۹سانتیمتر ،با خط «نستعلیق نیم
دودان��گ» روی کاغ��ذ کش��میری و در  ۳۰۵صفحه
نوش��ته شده اس��ت و  98نگاره نقاش��ی رنگ و روغن
دارد از جمله «جغتای که بر تخت نشسته»« ،مالقات
چنگیز با برخی پادشاهان»« ،محاصره برخی ازشهرها
و جنگهای رخ داده در آنها»« ،مناجاتها در صحنه
جنگکهدرپیشگاهآفتاباند»«،شاهزادههایمختلف
و جشنهایی که به مناس��بتهای متفاوت در فضای
باز برگ��زار میکنند»« ،منجمان ایران��ی که درحال
رصد هستند» و «برگزاری جش��ن به دستور پادشاه
مغول بهمناس��بت فتح توران و رم» .روی جلد آن هم
ضربی طالپوش است با نقش درخت و گل و جانواران.
جامعالتواریخ ،دهمین اثر ثبتشده در فهرست حافظه منابع شفاهی بسیار اهمیت دارد .رشیدالدین فضلاهلل
جهانی یونسکو است؛ کتابی که بهلحاظ دقت ،صحت در دوران خود تالش کرد تا تاریخ و افسانههای مغوالن و
و اصول تاریخنویس��ی و همچنین دسترسی مولف به ترکان را از دستبرد فراموشی و زمان برهاند و شاید حاال

نوبت ما بود که این میراث تاریخی را از دوران نامطمئن
خودوحافظهفراموشکارشبرهانیمودرحافظهتاریخی
یونسکوثبتکنیم.

رش��یدی و تحت نظ��ارت خود مولف کتابت ش��ده
باقیمانده است .یکی از آنها نسخهای به زبان عربی
اس��ت که در دو بخش در کتابخانه دانشگاه ادینبرو
در اس��کاتلند و مجموعه ش��خصی ناصر خلیلی در
لندن نگهداری میش��ود .دو نس��خه دیگر به زبان
فارسی بوده که در کتابخانه کاخ توپکاپی استانبول
محفوظ هستند.
طبق برنامهریزی منسجم ،هر کدام از این نسخهها با
حدود  120نقاشی مصور شدهاند و بههمین دلیل از
نفاست هنری برخوردار بوده و توجه محققان فراوانی
را در سطح جهانی به خود جلب کردهاند.
همانند بسیاری از نسخههای خطی ،هر کدام از این
نسخهها سفرها و مهاجرتهای زیادی از هفت قرن
گذش��ته تاکنون داش��تهاند .برخی از صاحبان این
نسخ آنها را نوس��ازی کرده و تغییراتی در آن ترتیب
میدهند .هر سه نسخه  100سال پس از کتابت ،در
دربار شاهرخ پادش��اه تیموری بودهاند .نسخه عربی

پس از آن به دربار پادشاهان گورکانی هند راه یافته
و تا قرن نوزدهم میالدی در هند باقی مانده اس��ت،
سپس توسط ماموران کمپانی هند شرقی خریداری
و به انگلیس منتقل میشود .هر دو نسخه فارسی به
کتابخانه یکی از امرای شاه عباس صفوی راه یافته و
نوسازی میشوند .در همان زمان ،احتماال یکی از آنها
به عنوان پیشکش به دربار عثمانی ارسال و دیگری
توسط شاه عباس وقف آستانه شیخصفی در اردبیل
میشود .نسخه اخیر در جریان جنگهای صفویان و
عثمانیها غارت شده و به استانبول منتقل میشود.
نشس�ت بر ر س�ی نس�خه ا ر ز ش�مند
«جامعالتواری�خ» در کتابخان�ه کاخ توپکاپی
اس�تانبول باحضور محمدرضا غیاثیان ،امروز
س�اعت  16:30در موسس�ه پژوهشی میراث
مکتوب ،واقع در خیابان انقالب ،بین ابوریحان
و دانشگاه ،ساختمان فروردین ،طبقه  ،2واحد
 9برگزار میشود.

درباره کتاب «جامعالتواریخ» اثر خواجه رشیدالدین فضلاهلل همدانی

نخستین کتاب جامع تاریخی جهان
محمدرضا غیاثیان

استادیار مطالعات عالی هنر
دانشگاه کاشان

اگرچه تاریخنگاری در ایران پیش��ینهای دراز داش��ت
اما در دوره ایلخانی ش��کوفاتر ش��د و نه به عربی بلکه
به فارس��ی نگاشته ش��د و محدودهای وسیعتر ،یعنی
تاری��خ جه��ان را دربرگرفته اس��ت .اهمیت بخش��ی
به تاریخن��گاری نهتنها بهعل��ت ویرانیهای حمالت
مغوالن بلکه بهخاطر حکمران غیرمسلمانان بر ایران
پس از ش��ش قرن الزم بود .در دهه اول قرن هش��تم
هجری ،رش��یدالدین فضلاهلل همدان��ی ،وزیر با دبیر

غازانخان و اولجایتو ،مجتمع چند منظوره بزرگی
معروف به «ربع رش��یدی» را در حومه ش��هر تبریز
وقف کرد .ربع رشیدی ش��امل بخشهای مختلفی
از جمله بیمارستان ،داروخانه ،مدرسه ،دارالحفاظ،
دارالمساکین ،مسجد ،کتابخانه ،خانقاه ،دارالضیافه،
حمام ،مطبخ و حجرههای متعدد بوده اس��ت .یکی
از وظای��ف این مجموعه عامالمنفع��ه نگارش کتب
دینی و تاریخی از جمله اثر مهم خود رش��یدالدین،
جامعالتواری��خ بود که باید س��االنه یک نس��خه به
زبان فارس��ی و یک��ی عربی کتابت میش��د .پس از
اتمام کتابت ،این نس��خهها را در محکمه تبریز ثبت
میکردند و به شهرهای گوناگون میفرستادند تا در
دسترس مدرسان قرار گیرند.

هنرمندان موس��یقی وجود دارد که با بررس��ی جایگاه
دیگر هنرمندان به آنها درجه هنری میدهند .براساس
نظر این ش��ورا ،هنرمندی که درجه یک هنری بگیرد،
حقوقی به مبلغ  310تا  330تومان دریافت خواهد کرد
و آنهایی که فاقد این درجهاند ،مستمریای بالغ بر 90
تا  170تومان به آنها تعلق میگیرد.
این پژوهش��گر موسیقی ،با ابراز تاس��ف از عدم حضور
کارشناس��ان موس��یقی بوم��ی در ش��ورای صندوق
پیشکس��وتان هنرمند بیان میدارد :اعضای این شورا
همگی از هنرمندان شاخص موسیقی کشورمان هستند
اما متاسفانه در این شورا افراد خبره و پژوهشگرانی که
در زمینه موس��یقی فولکلور اطالعات دارند اس��تفاده
نمیشود.
ادامه در صفحه 12

«غزوه احد» ،برگ  169نسخه ای از جامع التواریخ ،تاریخ  714هجری قمری،
کتابخانه کاخ توپکاپی (شماره دسترسی :خزینه  ،)1653استانبول ،ترکیه

نمایش��گاه آثار کوچک که چندین سال است که در
گالری آریا برگزار میشود ،این بار به آثار هنرمندان
شناخته شده اختصاص دارد.
چندین سال است که گالری آریا نمایشگاهی با آثار
کوچک که اش��ارهای به آثاری در ابعاد کوچک دارد،
برگزار میکند .این نمایشگاه «آثار کوچک استادان
بزرگ» ن��ام دارد که در آن آث��اری از داود امدادیان،
ناصر اویس��ی ،قاس��م حاجیزاده ،ش��هال حبیبی،
ابوالقاسم سعیدی ،علیاکبر صادقی ،بهجت صدر،
منیر فرمانفرماییان ،مارکو گرگوریان ،فریده الشایی،
رضامافی،اردشیرمحصص،بهمنمحصص،سیراک
ملکونیان،نیکزادنجومی،مهدیویشکاییومنوچهر
یکتایی به نمایش گذاشته میشود.
این نمایشگاه که جمعه  12آبان ماه افتتاح میشود
تا  30آب��ان در گالری آریا به آدرس خیابان ولیعصر،
باالتر از سه راه دکتر بهشتی ،کوی زرین ،پالک 10
ادامه دارد.

سحر طاعتی

نامناسب زندگیشان داشته است .البته وضعیت برخی
از نوازندگان و خوانندگان بومی س��رزمینمان که شغل
اجدادیشان یعنی کشاورزی را در کنار ساز و آوازشان
پیگرفتهاند ،اندکی بهتر از آنهایی است که حتی سقفی
باالی سر خود ندارند.
ظاهرا این ش��یوه زندگی در میان هنرمندان موسیقی
فولک بهدلیل بیتوجهی مدیران ارشاد بهقدری عادی
شده که برخی بیخانمان شدهاند ،برخی خانههایشان
بهدلیل عدمپرداخت وامهای بانکی مصادره شده و برخی
دیگر حتی توان تامین هزینههای روزمره زندگی شان را
ندارند ولی بازهم آب از آب تکان نمیخورد.
انگار نه ان��گار که اینها همه میراثدار موس��یقی کهن
سرزمینمان هستند و در سینه خود نغماتی دارند که در

عکس :روشن نوروزی

ارکس��تر ملی ایران ،کنسرتی را با عنوان «حدیث
س��رفرازی» با خوانندگی محم��د اصفهانی روی
صحنه میبرد .کنسرت «حدیث سرفرازی» که یک
اجرای مناسبتی محسوب میشود ،توسط ارکستر
ملی و با رهبری فریدون شهبازیان  23آبان در تاالر
وحدت برگزار میشود.
محمد اصفهان��ی بهعنوان خوانن��ده در این اجرا
ارکس��تر ملی ایران را همراهی میکند؛ قرار است
در این کنس��رت قطعات «حدیث س��رفرازی»،
«سوگ»« ،غنچه افس��رده» و «فرصت بدرود» از
شهبازیان اجرا شود.
این در حالی است که آثاری چون «فریاد تنهایی» و
«سوگ حیدر» از ساختههای امیر بکان نیز توسط
این ارکستر به اجرا درخواهد آمد.
«دی��ده بگش��ا» از عل��ی کهندی��ری« ،دونغمه
بختیاری» از گلنوش خالق��ی« ،چنگ و نای» از
محمد بیگلریپور« ،سقای تشنگان» از سیدمحمد
میر زمانی و «ش��ورآفرین» از حسین دهلوی نیز
سایر قطعات این برنامه هستند.

بیخانمانی
میراثداران
موسیقیبومی

محتوای کتاب س��ه جلدی جامعالتواریخ ،تاریخ از
زمان خلقت تا زمان همعصر مؤلف آن اس��ت :تاریخ
مغوالن ،تاریخ پیامبران و پادشاهان پیش از اسالم،
تاریخ سلسلههای پادشاهی ایران و نیز بخشی مفصل
در باب تاریخ اقوام و ملل غیر مغول شامل ترکان اغوز،
چین ،بنیاسرائیل ،اروپاییان و هندیان .وجود فصل
تاریخ سایر ملل (از چین تا فرانسه) در جامعالتواریخ
س��بب ش��ده محققان ایرانی و غربی ای��ن کتاب را
«نخستین تاریخ عالم» بدانند10 .سال پس از زمان
رش��یدالدین ،مورخی ایتالیایی (به نام Paolino
 )Venetoیک کتاب تاریخ عمومی تدوین میکند
که تنها محدوده اروپا و خاورمیانه را در بر میگیرد.
امروزه تنها س��ه نس��خه از جامعالتواریخ که در ربع

