
 ساری و اردبیل 
پایتخت گردشگری اکو شدند

ســاری و اردبیــل بــه عنــوان پایتخت 
کــو  گردشــگری کشــورهای عضــو ا
 بــرای ســال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ انتخــاب

 شدند. 
بــه گــزارش روابط عمومــی معاونــت 
گردشــگری وزارت میــراث فرهنگــی، 
گردشــگری و صنایع دســتی، ولی تیموری، 
معاون گردشــگری، در وبینار بزرگداشــت 
انتخــاب شــهر »دوشــنبه« در کشــور 
تاجیکســتان به عنوان پایتخت گردشگری 
ســازمان همکاری های اقتصــادی )اکو( در 
ســال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ بر ضرورت توسعه 
 همکاری های گردشــگری در سطح منطقه و 

کشورهای همسایه تاکید کرد.

او همچنین در کنفرانس جانبی تخصصی 
»گردشــگری کشــاورزی« که در این وبینار 
برگزار شــد، گفــت: طبــق پیش بینی های 
صورت گرفتــه و بررســی رفتارشناســی 
گردشــگران، ارتباطات گردشــگری در ایام 
پســاکرونا به صورت منطقه ای و با کشورهای 
همســایه انجام خواهد پذیرفــت، از این رو با 
توجه به این که در دوران پساکرونا کشورهای 
همسایه و منطقه ای اهمیت بیش از پیش پیدا 
خواهند کرد، لذا بر تمرکز توسعه همکاری های 
گردشگری کشورهای اکو به صورت منطقه ای 

تاکید می شود.
تیمــوری همچنیــن بــا ارائه گزارشــی 
از وضعیت گردشــگری کشــور در شــرایط 
کرونا، به تشــریح اقدامات مربوط به آمادگی 
و برنامه ریزی هــای صورت گرفتــه در ایــام 
پساکرونا پرداخت و گزارش کاملی از اقدامات 
صورت گرفته در زمینه گردشگری کشاورزی 

را مطرح کرد.    
او یــادآور شــد: ایــن نشســت در ادامه 
توافق هایی اســت که ســال ۹۸ در پی سفر 
وزیر گردشــگری جمهوری اسالمی ایران  به 
کشور تاجیکســتان صورت گرفت و پیرو آن، 
شهر دوشــنبه به عنوان پایتخت گردشگری 
کشورهای اکو در ســال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، 
و شهر ســاری در ســال ۲۰۲۲ و شهر اردبیل 
برای سال ۲۰۲۳ از ســوی جمهوری اسالمی 
ایران، به عنــوان پایتخت های گردشــگری 
 ســازمان همکاری هــای اقتصــادی اکــو

 انتخاب شدند.
لیال اژدری، مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعه 
گردشگری خارجی نیز در این کنفرانس با ارائه 
تجربیات گردشگری کشــاورزی در ایران، به 
معرفی مزرعه های گردشــگری کشورمان در 
استان های تهران، البرز، گلســتان، اردبیل و 

سایر استان ها پرداخت.
او همچنیــن بــر اهمیــت گردشــگری 
طبیعت محــور در زمــان کرونا و پســاکرونا 

تاکید کرد.
بیــرکل  د یلی،  شــو لیکا لو پو ب  ا ر و ز
سازمان جهانی گردشــگری و دیگر مقامات 
کشــورهای عضو اکو نیــز دربــاره موضوع 
ایــن کنفرانس و انتخاب شــهر دوشــنبه به 
 عنوان پایتخت گردشــگری کشــورهای اکو 

سخنرانی کردند.
ســازمان همــکاری اقتصادی)اکــو( 
بــا دارا بــودن ۱۰ عضــو از کشــورهای 
ایــران، ترکیــه، پاکســتان، افغانســتان، 
تاجیکســتان، آذربایجــان، ازبکســتان، 
 ترکمنســتان، قزاقســتان و قرقیزســتان

 بــا هــدف تاســیس گســترش تجــارت 
درون منطقه ای و فرامنطقــه ای و نیز ارتقای 
شرایط برای توسعه اقتصادی پایدار و افزایش 
ســطح زندگی و رفاه مــردم، تنها ســازمان 
بین المللی به شمار می آید که دبیرخانه آن در 

ایران واقع است.
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علیرضا بخشی استوار

»اسید آمینه ها« عنوان مجموعه ای 
است از وحید چمانی، هنرمند جوان و 
معاصر ایرانی که طی سال  های اخیر در 
اشکال و قطع های متنوع در گالری های 
مختلف کشور به نمایش درآمده است. 
چمانی فارغ التحصیل کارشناسی نقاشی 
از دانشکده هنر ســوره و عضو پیوسته 
انجمن نقاشان ایران و عضو بنیاد ملی 
نخبگان ایران اســت. چمانی تا به حال 

برنده جوایز متعددی از جمله برگزیده  
هفتمین دوساالنه نقاشی ایران، جایزه 
ویژه دومین نمایشــگاه تصویرسازی 
بین المللــی ادیان توحیــدی و جایزه 
ویژه سومین جشنواره هنر بوده است. 
نمایشــگاه او در گالری اثر در سال ۹4 
یکــی از مهم تریــن نمایش هایی بود 
که در آن »اســیدآمینه ها« در مقابل 
دیدگان مخاطبان قــرار گرفت و بعد از 
آن در ســال ۹7 در گالری شیرین این 
روند ادامه داشــت هر چند که در چند 
نمایش گروهی مانند »جهان نگریسته« 
و »رویکردها و گرایش ها در هنر معاصر 

ایران« هم ایــن آثار روی دیــوار قرار 
گرفتند.

تکنیکی که چمانی برای خلق این 
مجموعه به کار گرفته است به لحاظ رنگ 
و فضا، شــکل و ماهیتی باستانی دارند. 
نقاشی های او به خاطر فرم فیگورها، فضا 
و متریال بسیار به نقوش کهن می ماند که 
در قالب هنر بر دیوارها و سنگ نبشته ها 
نقش گرفته اند اما پیشرفتی درون این 
مجموعه ها از لحاظ شــکل و موقعیت 
وجود دارد که آثار او را به همان اندازه ای 
که کهن جلوه می کنند بــه امروز ربط 
می دهد. چمانی در آثــارش به دنبال 

نمایش اصالت است. این که اصالت چه 
تعریفی دارد و چگونه باید آن را به دست 
آورد شاید مهم ترین مسئله ای بوده که 
چمانی با آن دســت و پنجه نرم کرده 
و همین مســئله منجر به پیدایش این 

مجموعه شده است.
یکــی از دغدغه هــای مهــم و 
چالش برانگیز وحید چمانی آن اســت 
که اگر سنت نقاشی اروپایی از دوره قاجار 
بر نقاشی ایرانی سایه نمی افکند و اگر قرار 
بود نقاشی در ایران مسیر و روند خودش 
را برود امروز ما با چه تصاویری در نقاشی 
معاصر خود مواجه بودیم. زبان بیانی او 
و الهام هایی که از عناصر بصری نقاشی 
ایرانی گرفته، مانند پوشش و گاهی شکل 
ظاهری موجودات مانند اسب و غیره در 
آثارش جلوه ای متفاوت و خودبسنده 
پیدا کرده است. آثار او به گونه ای است که 
می توان آنها را نقطه تحول نگارگری در 
ایران دانست اگر سنت های هنری غرب 

بر هنر نقاشی ما رخنه نمی کرد.
روند حرکت چمانی بر خالف آثاری 
است که سعی دارند محیط نقاشی را با 
اضافه کردن المان های ایرانی به قولی 
ایرانیزه کنند و به اسم هنر مدرن آنها را 
عرضه کنند. او از المان ها فاصله  می گیرد 
و در پی ایجاد رشــد و تحول در سنت 
خلق تصویر در نقاشــی ایرانی است. او 
همچنین برای خلق آثارش از رنگ روغن 
رقیق و نازک استفاده می کند که همین 
اتفاق به ظاهر ساده، آثارش را به وجوه 
بصری مینیاتور یا دقیق تر نقاشی ایرانی 
نزدیک می کند. به همین دلیل است که 

اســید آمینه های او در طول زمان خود 
دستخوش تغییر و تحول شده اند. جدای 
از تاثیرهای سیاسی و اجتماعی که آثار 
او به شکل ناخودآگاه در خودشان بروز 
می دهند، هنرمند به تحول تصویرها در 
کنار موضوعات هم می اندیشد. اگرچه 
می توان میان اسید آمینه های نخستین 
چمانی با آنچه این روزها روی دیوار رفته 
ارتباط های گسترده ای را پیدا کرد اما 
تفاوت های آن ها هم امری مشهود است. 
تفاوت در آثار چمانی به واسطه تغییر در 
پس زمینه و یا محیطی که این آثار در آن 
شکل می گیرد، رنگ آثار، اضافه شدن 
المان هایی مانند برخی اشیای لوکس 
و زیورآالت و در سطح رویی دگردیسی 

صورت ها و چهره ها به وجود می آید.
چمانــی از آن دســت هنرمندانی 
اســت که بــه تجربه گرایــی و کار در 
حوزه هــای مختلف عالقه  نــدارد و از 
سال ۸6 به این سو که به شکل جدی کار 
هنری را آغاز کرده هیچگاه به وسوسه 
برگزاری نمایشگاه با موضوع و یا در قالب 
رسانه های متفاوت نیفتاده است. او در 
تمام ســال های فعالیت خود به شکل 
مشخص بر مجموعه »اسید آمینه ها« 
کار کرده است و به همین دلیل مجموعه 

آثارش مورد توجه قرار گرفته است.
آثار طراحی او نیز که در ســال ۹7 
در گالری شــیرین به نمایش درآمد 
شباهت های فراوانی با آثار نقاشی این 
هنرمند دارد. اگر چــه آثار طراحی او 
به پیچیدگی فضای نقاشی او نیست 
اما بــه نظر حرکتی در همان مســیر 

است. او در طراحی به عنوان وسیله ای 
آزاد و رها در بیان احساس وجوهی از 
ذهنیت خود در اسیدآمینه ها را بیان 
می  کند که در نقاشی امکان آن وجود 
ندارد. در طراحی چنان که هنرمند از 
دغدغه های تکنیکی فاصله می گیرد؛ 
به کشــف عناصر بصری پنهان تری 
دست پیدا می کند چرا که ذغال و مداد 
به عنوان مهم تریــن عناصر طراحی 
چنین قابلیت و امکانی را در خودشان 
دارند. از آنجایی کــه طراحی فضایی 
برای تجربه اندوزی اســت در بیشتر 
اوقات برای هنرمنــدان جدی گرفته 
نمی شــود اما چمانی ایــن جدیت و 
دقت را در آثار طراحی خود نیز دنبال 
می کند و آثار طراحــی او نیز در ادامه 
نقاشــی هایش قابل خوانش اســت. 
آخریــن مجموعه آثــار او این روزها 
در گالری »نیان« تهــران روی دیوار 

رفته است.

نگاهی به روند رشد »اسید آمینه ها«ی وحید چمانی

هبوط در یک جهان مضطرب

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

گردشگری

فیلم »قصیده گاو ســفید« ساخته بهتاش صناعی ها 
و مریم مقــدم در جدیدترین حضــور بین المللی خود 
در بخش مسابقه سی و چهارمین جشــنواره فیلم درنو 
هیمات فیلم کشور اتریش، موفق به کسب جایزه بهترین 

فیلم شد. 
به گزارش ایلنا، غالمرضا موسوی تهیه کننده و مریم 
مقدم یکی از دو کارگردان و بازیگر نقش نخســت فیلم 
»قصیده گاو ســفید« به نمایندگی از گروه در مراســم 

اختتامیه جشنواره ســی و چهارمین جشــنواره فیلم 
درنو هیمات فیلم کشور اتریش حضور داشتند و جایزه 

بهترین فیلم را دریافت کردند. 
در بخشــی از بیانیه هیأت داوران درباره فیلم چنین 

آمده: 
»این فیلم یادآور تراژدی های عظیم و درخشان یونان 
است که در این زمانه زنده است و تاثیر می گذارد...  فیلمی 
با تصاویر منحصربه فرد و ارتباط هارمونیک فرم و محتوا 

که باعث تامل می شود و با پایان بندی تاثیرگذارش شما 
را با انبوه خوانش های شخصی تنها می گذارد...«

جشــنواره درنو هیمات فیلم اتریش که از مهم ترین 
جشــنواره های فیلم در این کشور است هر ساله در شهر 
تاریخی و قرون وسطایی فریشتاد برگزار می شود و میزبان 
بسیاری از عالقه مندان سینما در این شهر تاریخی است.

فیلم »قصیــده گاو ســفید« در نخســتین نمایش 
جهانــی خــود در بخــش مســابقه اصلی هفتــاد و 
یکمین جشــنواره فیلم برلین حضور داشــت و موفق 
به کســب جایزه تماشــاگران از این جشــنواره شــد. 
این فیلــم تاکنون در جشــنواره های معتبــر دیگری 
 چون ترایبــکا، کارلوویــواری، ادینبورو، ملبــورن و...  

به نمایش درآمده است. 

»قصیده گاو سفید« بهترین فیلم جشنواره فیلم اتریش 

گفته می شــود کــه زبان فــارس امروزی 
دنباله فارسی میانه است که خود آن نیز دنباله 
فارسی باستان است. کاخ تچر به عنوان یکی از 
کاخ هایی که از آن به عنوان موزه کتیبه ها یاد 
می شود، مامن بسیاری از کتیبه هایی است که 
می توانند ســیر تطور زبان و خط فارسی را به 

نمایش بگذارند.
به گزارش خبرنــگار ایلنا، مجموعه میراث 
جهانی تخت جمشید درصدد تدارک و تدوین 
سلســله فیلم های پژوهشــی ای برآمده که 
سیر خط و زبان فارســی در کتیبه های تخت 
جمشــید را به نمایش بگذارد. این مجموعه با 
تهیه کنندگــی و کارگردانی هرمــز امامی و با 

مدیریت حمید فدایی تهیه و تدوین می شود.
بدون تردیــد کاخ تچر یکــی از مهم ترین 
بناهای موجود در پارسه و تخت جمشید است. 
این کاخ عالوه بر یافته ها و آثار باستان شناسی 
و منظر باستان شناسی، از دو منظر دیگر حائز 
اهمیت اســت. از این کاخ مانند نقش رســتم 
تحت عنوان موزه کتیبه ها یاد می شود. در کاخ 
تچر سیر تطور زبان فارســی را شاهد هستیم 
همچنین تحول و تطور خط ایرانی را می بینیم.

مجتبــی درودی، متخصــص زبان هــای 
باستانی، با اشــاره به تعاریفی که درخصوص 

زبان فارســی وجود دارد، عنــوان کرد: گفته 
می شود که زبان فارسی امروزی، دنباله فارسی 
میانه اســت که آن خود دنباله فارسی باستان 
است. فارســی باســتان تنها یکی از زبان های 
ایرانی باستان اســت که روزگاری در سرزمین 
فارس کنونی رواج داشت. در کاخ تچر فارسی 
باستان را در کتیبه های میخی هخامنشی که 
از داریوش اول، خشایارشــاه و اردشیر به جای 

مانده، می بینیم.
او ادامــه داد: عالوه بر کتیبه های شــاهان 
هخامنشــی در کاخ تچــر به فارســی میانه و 
پهلوی، کتیبه ای را داریم که به روزگار شاپور 
دوم ساســانی اســت. بنابراین می توان گفت 
این کتیبه های پهلوی بعد از میخی می توانند 
تطور خط و البته زبان فارســی را بــرای ما به 

تصویر بکشد.
در کاخ تچر بجز کتیبه های دوران باستان 
حدود 7۰ کتیبه وجود دارد، درودی با اشــاره 
به این مهــم افزود: از مهم تریــن این کتیبه ها 
می توان به دو کتیبه مربوط بــه عضدوالدوله 
دیلمی اشــاره کرد که به خط کوفی است. این 
خط در روزگار قرن ســوم و چهــارم هجری 
رایج بود. این کتیبه در کنار کتیبه های شاپور 
سکانشاه و ســلوک داور دیده می شود. گفته 

می شود عضدوالدوله عالقه زیادی به فرهنگ 
و نیاکان باستانی داشته به طوری که به روزگار 
ساســانی هم بســیار اهمیت می داد. جالب 
اینجاســت که از او مدال هایی وجود دارد که 
همانند شــاهان ساســانی بر تخت نشسته و 
تاجگذاری کرده و آنگاه تصویر او ترسیم شده 

است.
این متخصص زبان های باســتانی تصریح 
کرد: یکی از مهم تریــن کتیبه ها که مربوط به 
سال ۳44 ه. ق اســت به زمانی بازمی گردد که 
عضدوالدوله سپاه خراســان را شکست داده و 
ابن ماکان را اســیر کرده. این نوشته یادبودی 
از پیروزی عضدوالدوله اســت. کتیبه دوم که 
از عضدوالدوله به یادگار مانــده با خط کوفی 
ایرانی نوشته شده که گفته می شود نیای خط 
نسخ اســت که بعدها در خوشنویسی ایرانی 
ظاهر می شــود. بنابر این متــن، عضدوالدوله 
از دو نفر خواســته کــه بیاینــد و در کاخ تچر 
و کتیبه های باســتانی را بخواننــد. احتمال 
می دهیم کتیبه هــای پهلوی دوران شــاپور 
دوم را خوانده باشــند. این نکته مهم است که 
تا قرن ســوم و چهارم ه. ق افرادی بودند که به 
خط پهلوی کتیبه ای و فارســی میانه آشنایی 

داشتند.

به گفته درودی کتیبــه کوفی دیگری که 
در کاخ تچر وجــود دارد بــه بهاءالدوله فرزند 
عضدوالدوله تعلــق دارد که مربوط به ســال 
۳۹۲ ه. ق اســت. این کتیبه نیز نشان از رواج 
خط کوفی در آن دوران دارد البته فرد دیگری 
در ســال ۱۹۲7 نام خود را به التین روی این 
کتیبه به یادگار گذاشــته. نکته مهم آن است 
که جهانگردان، تجار، افرادی که مســئولیت 
نظامی و سیاسی کشــورهای دیگر را داشتند، 
در روزگاران مختلفــی که به تخت جمشــد 
آمده انــد یادبودها و نشــان هایی را از خود به 
جای گذاشته اند که امروزه جنبه تاریخی پیدا 

کرده است.

او با اشــاره به آنکه می دانیم کــه خاندان 
تیموریان به هنر عالقه مند بوده اند درخصوص 
هنر خوشنویسی و تطور آن گفت: خوشنویسی 
در آن دوران رواج زیــادی داشــته چنانکه به 
نوشتن و ثبت و ضبط شاهنامه اهمیت زیادی 

داده می شد. 
از ایــن رو در کاخ تچــر از ابراهیــم 
ســلطان بــن شــاهرخ تیمــوری چهــار 
 کتیبــه می بینیم که بــه خط خود اوســت. 
این کتیبه هــا محتــوای عرفانی دارنــد و از 
اشــعار ســعدی هســتند و تطــور خــط 
 خوشنویســی فارســی در ایــن کتیبه هــا 

قابل تشخیص است.

اسنادی از تحوالت خط فارسی در تخت جمشید به دست آمده است

تازه ترین اطالعات از خوانش کتیبه های باستانی کاخ تچر

میراث

یکی از دغدغه های مهم 
و چالش برانگیز وحید 
چمانی آن است که اگر 

سنت نقاشی اروپایی از 
دوره قاجار بر نقاشی ایرانی 

سایه نمی افکند و اگر قرار 
بود نقاشی در ایران مسیر و 
روند خودش را برود، امروز 

ما با چه تصاویری در نقاشی 
معاصر خود مواجه بودیم
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