
به عنوان اولين س�ؤال بفرماييد چه 
تعريفي براي مقوله هنر انقالب اسالمي 

قائل هستيد؟
اگر بخواهيم تعريف دقيقي از هنر انقالب اسالمي 
ارائه دهيم بايد ابتدا نگاهي به وضعيت هنر در پيش 
از وقوع انقالب داشته باشيم. در آن دوران طيفي 
از هنرمندان به اصطالح روش��نفكر خالق آثاري 
در رشته هاي مختلف هنري بودند كه در دل اين 
آثار، معنا تبلور خاصي نداشت و مباحث ديگري 
همچون فرم بيشتر مورد توجه بود. به عبارت ديگر، 
بحث هنر براي هنر در اولويت قرار داشت. بيشتر 
اين مبحث دنبال مي شد و خلق آثار هنري حول 
آن شكل مي گرفت. مفهوم و خصلت در اين هنر 
جايگاه خاصي نداشت و صرفاً ديدگاه هاي ديگري 
مانند زيبايي شناسي در اولويت بود كه آن هم با 
نگاهي به هنر غرب اتفاق مي افتاد. نكته دوم اينكه 
هنر در زندگي مردم جايگاه خاصي نداشت و عماًل 
براي خواص بود. از سوي ديگر گروه هاي چپ با 
حمايت جدي افرادي مانند ف��رح ديبا در مقوله 
هنر حضور جدي داشتند و تأثيرات بلوك شرق 
به خصوص شوروي سابق در خلق آثار هنري اين 
گروه كامالً نمايان بود. اين جريان توسط اميرعباس 
هويدا نخست وزير وقت نيز به شدت حمايت مي شد 
تا جايي كه حضور وزيران توده اي را در كابينه خود 
بي پرده تأييد مي كرد. البته در اين ميان هنرمندان 
قليلي هم بودند كه در همان اتمسفر، آثار ماندگار و 
بي نظيري را خلق كردند، از جمله استاد فرشچيان 
اما اين آثار از لحاظ كمي در اقلي��ت بود. با وقوع 
انقالب مقوله هنر در پيوند با ساير مناسبات دچار 
تحول و دگرگوني عميق شد و اتفاقات جدي در اين 
عرصه رخ داد. براي مثال، زيباترين و تأثيرگذارترين 
كارهاي هنري جريان ساز توسط عده اي از جوانان 
توانمند و مصمم انقالبي در حوزه هنري خلق شد. 
جرياني كه آثارشان مردمي بود و با اهداف انقالب 
اسالمي همخواني داش��ت و عماًل جريان هنري 
پيش از انقالب را زير سؤال مي برد. دين و انقالب 
در اين آثار هنري نمود پي��دا مي كرد و مضامين 

معنوي، الهي و انساني كه مردم با آنها ارتباط برقرار 
مي كردند هويدا بود. به عب��ارت دقيق تر، هنر در 
پس از انقالب فراگير و مردمي ش��د. براي مثال، 
پوسترهايي با تيراژهاي 10هزار عددي طراحي 
و خلق و در اماكن عمومي توزيع ش��د. هنوز هم 
در روستاها در كنار عكس شهدا پوستر و عكسي 
با محوريت مباحث ارزشي انقالب وجود دارد كه 

يادگار آن دوران است. 
به نظر شما اثرات هنر انقالب اسالمي را 
در كدام يك از شاخه هاي هنري بيشتر 

مي توان رصد كرد و نشان گرفت؟
در تمام زمينه هاي هنري تحولي عجيب رخ داد، 
مثالً در حوزه هنرهاي تجسمي و به طور مشخص 
كاريكاتور و كارتون كه رشته تخصصي خود بنده 
است انقالبي صورت گرفت. تعداد همه فعاالن 
اين عرصه در پيش از انقالب اسالمي به 50 نفر 
هم نمي رس��يد اما پس از انقالب اسالمي چه به 
لحاظ كمي و چه از منظر كيفي حضور پرتعداد 
هنرمندان را شاهد هستيم. امروزه كاريكاتور ايران 
بر بام جهان ايستاده است و هنرمندان ايراني نه 
تنها با آثارشان جوايز جشنواره ها و مسابقات را درو 
مي كنند كه با حضورشان، به اين اتفاقات هنري 
اعتبار مي بخشند. به همين دليل است كه برخي  
جشنواره هاي بين المللي حتي فراخوان هايي به 
زبان فارسي دارند. هنرمندان ما امروزه به عنوان 
شركت كننده، داور و سخنران حضوري پررنگ در 
نمايشگاه ها و جشنواره هاي بين المللي دارند. اخيراً 
قرار بود كتابي از بهترين آثار كاريكاتوريست هاي 
ايراني منتشر كنيم و در كمال تعجب ديديم كه 
تعداد اين هنرمندان به بيش از يكهزار نفر مي رسد 
كه با سختگيري، در نهايت توانستيم آثار 256 
نفر از اين هنرمندان را براي كتاب انتخاب كنيم. 
به عبارت بهتر، در ح��ال حاضر يكهزار هنرمند 
درجه يك در زمينه كاريكاتور و كارتون داريم. در 
ساير رشته هاي هنري نيز وضع تقريباً به همين 
منوال است. براي مثال، از چند فيلم معدود مانند 
»گاو« كه حضرت امام)ره( به آن اشاره داشتند كه 

بگذريم ابتذال مطلق بر سينماي قبل از انقالب 
حاكم بوده است، اما پس از انقالب اسالمي بود كه 
سينماي ايران رنگ و بوي جدي به خود گرفت. 
در ساير رشته هاي هنري مانند موسيقي و غيره 

هم اوضاع به همين منوال است. 
اگر بخواهيم نگاهي تفكيكي به چهار 
دهه اي كه از وق�وع انقالب مي گذرد 
داش�ته باش�يم، مقوله هن�ر انقالب 
اس�المي در كدام دهه در اوج بوده يا 

دچار افول شده است؟
اين مسئله بستگي به نوع رشته هنري دارد، مثالً در 
كاريكاتور و كارتون از ابتداي انقالب يك كار جدي 
و مستمر انجام گرفته و تا به امروز ادامه داشته است 
نتيجه اين كه در جشنواره هاي ما هنرمندان 74 
كشور شركت مي كنند. مسئله مهم تر آن كه دنيا 
منطق و اعتبار ما را پذيرفته اس��ت، اما در برخي 
رشته ها مانند نقاشي با وجود فعاليت هاي درخشان 
حوزه هنري در دهه اول انقالب در اثر نگاه خاص 
برخي مديران دچار افول در دهه اخير ش��ده ايم. 
در برخي رش��ته هاي هنري كارنامه درخش��اني 
مي بينيم و در بعضي ديگر نه. بد نيست اينجا يك 
نگاه آسيب شناسانه هم داشته باشيم. به هر حال 
دشمنان هميشه در تالش هستند و ما امروز با يك 
جريان نفوذ در حوزه هنر مواجه هس��تيم. برخي  
سفارتخانه هاي خارجي به پاتوق هنرمندان تبديل 
شده اند و اين هنرمندان بر اساس خطوط ترسيمي 
آنها فعاليت مي كنند. تعدادي از اين كشورها حتي 
نش��ان نظامي به هنرمندان ما اعطا مي كنند كه 
جاي تأمل دارد. دش��منان انقالب با تمام توان و 
امكانات پاي كار آمده اند و به اشكال مختلف فعاليت 
مي كنند. برخي گالري ها به جريانات خاص وصل 
هستند يا در حراجي هايي كه در كشورهاي حاشيه 
خليج فارس و حتي در داخل كشور برگزار مي شود 
الگوسازي هايي صورت مي گيرد. براي مثال، براي 
تابلوي آيينه كاري يك خانم ك��ه اثرش محلي از 
اِعراب ندارد 4ميليارد تومان پول مي دهند، در حالي 
كه ما بهترين آيينه كاري ها را در مساجد و اماكن 

مذهبي خودمان شاهد هستيم. به طور مشخص 
يك پروژه در جريان اس��ت كه اتفاقاً به شدت هم 
فعاليت مي كند اما همه اين جريانات مانع فعاليت 
ما نشده و از قافله عقب نمانده ايم. براي مثال، امسال 
در پنجمين جشنواره هنر مقاومت شاهد حضور 
هنرمندان ج��وان يا به عبارت بهت��ر رويش هاي 
انقالب بوديم كه آثارشان را عرضه كردند يا در حوزه 
هنري جشنواره تجس��مي هنر جوان را داشتيم 
با مخاطبان مش��خص. بايد در اين حوزه به طور 
جدي و مس��تمر با جوانان ارتباط داشته باشيم و 
از آنان حمايت كنيم. بايد با برگزاري جشنواره ها، 
ورك شاپ ها و كارگاه هاي تخصصي در استان هاي 
مختلف زمينه حضور و فعالي��ت جوانان را در اين 
عرصه فراهم نماييم. خوشبختانه در آغاز دهه پنجم 
انقالب شاهد حضور گسترده هنرمندان جوان در 
اين عرصه هستيم كه قطعاً از همه چالش ها عبور 
خواهند كرد و پيش��رفت هاي چشمگير خواهند 
داشت. بيانيه گام دوم انقالب نشان از توجه ويژه 
رهبر معظم انقالب به جوانان دارد. اين بيانيه يك 
اتفاق بزرگ و منشور كلي است كه نياز به بازخواني 
دوب��اره دارد. رهبر معظم انقالب در اين منش��ور 
كه به نوعي خط جديد حيات جمهوري اسالمي 
است به طور بس��يار دقيق چراغ آينده را در همه 
حوزه ها نشان داده اند. با بضاعت كنوني هم مي شود 

حرف هاي خيلي جدي در عرصه هنر زد. 
با اين تفاسير و در مجموع، حال و روز 
هنر انقالب اسالمي را در حال حاضر 

مناسب و اميدواركننده مي بينيد؟
من خيلي امي��دوارم به خصوص ب��ا رويش هاي 
انقالب. هرچند از دش��منان هم نبايد غافل شد. 
آنها با تمام توان ورود كرده اند و هجمه اي كه امروز 
در عرصه هنر شاهدش هس��تيم بي سابقه است. 
نشريات 300صفحه اي با بهترين كيفيت منتشر 
مي كنند و به طور رايگان در اختيار گالري داران 
و هنرمندان قرار مي دهند. رس��انه هاي معاند هم 
24س��اعته كار مي كنند. مي خواهند مفهوم را از 
هنر جدا كنند و دوباره به مناسبات پيش از انقالب 
بازگردند. همه اينها اهميت كار در اين حوزه را نشان 
مي دهد. بايد جهادگونه به مقابله با آنها برخاست. 

براي ترغيب و تشويق جوانان براي ورود 
و فعاليت در اين عرصه چه بايد كرد؟

در وهله اول فك��ر مي كنم س��ازمان ها، نهادها، 
ارگان ها و نيروهاي همس��و بايد موازي كاري را 
كنار بگذارند و به شكل متمركز كار جدي در اين 
عرصه صورت گيرد. همه فعاليت ها هم محدود به 
جغرافياي خاص مانند تهران نباشد. تمام تالش 
ما بر اين است كه از تمام ظرفيت ها استفاده كنيم 

تا به نتيجه مطلوب برسيم. 
آيا هنر انقالب اسالمي را مي توان يك 
سبك يا جريان تثبيت شده دانست؟

در برخي رشته ها بله تثبيت شده است. در برخي 
ديگر اما در مقطعي تثبيت و بعد تضعيف شده است. 
مهم اين اس��ت كه امروزه هنر انقالب به صورت 
فراگير درآمده و در حوزه هاي��ي مانند نگارگري، 
گرافيك، تصويرس��ازي، كاريكات��ور، كارتون و... 
اتفاقات بزرگ و ويژه اي را رقم زده اس��ت كه قابل 
مقايسه با دوران پيش از انقالب نيست. هنر انقالب 

در جامعه امروز ما بسيار ناب است.
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   محسن محمدي
مسعود شجاعي طباطبايي، چهره اي آشنا در عرصه كاريكاتور و گرافيك است. چهره هنر انقالب در سال 1396 تا به امروز جوايز متعددي را از مسابقات 
بين المللي و داخلي دريافت كرده كه جايزه ويژه مسابقه بين المللي كارتون آيدين دوغان تركيه، جايزه اول جشنواره مطبوعات در سال 1374، لوح افتخار 
از جشنواره كارتونت ايتاليا، جايزه اول مسابقه بين المللي كارتون سوريه، مدال نقره مسابقه بين المللي المپيك چين و... از آن جمله اند. اين هنرمند همچنين 
در جشنواره هاي بين المللي زيادي مانند جشنواره كارتون پيرا سيكابا برزيل، زيتون قبرس، چاينا گوانگژي چين، گريكارتون يونان، سيريا كارتون سوريه 
و... به عنوان داور حضور داشته است. شجاعي طباطبايي در حال حاضر مدير مركز هنرهاي تجسمي حوزه هنري است. او اعتقاد دارد مقوله هنر پس از 
انقالب اسالمي تعريفي دوباره يافت و به نوعي احيا شد. خصلت اول و اصلي هنر انقالب اسالمي را مردمي و فراگير بودن آن مي داند و بر اين باور است آنچه 
امروزه به عنوان هنر مي شناسيم قابل قياس با سال هاي پيش از انقالب نيست. شجاعي طباطبايي در عين حال نسبت به حضور جدي يك جريان نفوذ 
در كشور كه به دنبال سلب محتوا و مفهوم از مقوله هنر است هشدار مي دهد. مداقه اي بر چگونگي پيدايش و بروز پديده اي به نام »هنر انقالب اسالمي«، 
سير تحول و فراز و فرودهاي آن در چهار دهه گذش�ته، ميزان تأثيرگذاري و جايگاه كنوني اش بهانه گفت وگو با اين كاريكاتوريست نامدار ايراني شد. 

ما امروز ب�ا يك جري�ان نفوذ در 
حوزه هنر مواجه هستيم. برخي  
سفارتخانه هاي خارجي به پاتوق 
هنرمن�دان تبدي�ل ش�ده اند و 
اين هنرمندان بر اس�اس خطوط 

ترسيمي آنها فعاليت مي كنند

   مطهره كشاورز
دبير علمي ايده بازار خوراك و نوشيدني دانشگاه 
اميركبير معتقد است معرفي خوراك ايراني به 
توريست هاي عالقه مند به گردش��گري غذا با 
توسل به تيسترهاي فيك امكانپذير نيست و در 
اين مسير نيازمند برنامه مدون، جامع و حضور 
افراد متخصصي هستيم كه از دانش الزم براي 

اين امر برخوردار باشند. 
علي زماني استاد دانشگاه و دبير علمي ايده بازار 
خوراك و نوشيدني دانشگاه اميركبير گفت: »با 
وجود اينكه بيش از 3هزار نوع غذا در كشورمان 
شناسايي شده است و نام مكتب آشپزي ايران در 
كنار مكتب آشپزي رومي و چيني از مهم ترين 
مكاتب آشپزي در جهان قرار دارد، گردشگري 

غذا همچنان ظرفيتي مغفول در كش��ور ما به 
شمار مي رود.«  وي افزود: »غذا از ديرباز در ايران 
به عنوان جزئي از فرهنگ و شاخصه اي مهم در 
هوي��ت ايراني مطرح بوده اس��ت و از مهم ترين 
ظرفيت ه��اي موج��ود ب��راي توس��عه صنعت 
گردشگري كشور به شمار مي رود، اين در حالي 
است كه ما به داليلي مانند عدم معرفي صحيح 
خوراك هاي ايراني نتوانس��تيم سهم خود را از 
بازار گردشگري غذا در دنيا دريافت كنيم.«  دبير 
علمي ايده بازار دانشگاه اميركبير با بيان اينكه 
غذا مي تواند سفير فرهنگي مهمي براي معرفي 
ايران باشد، افزود: »متأس��فانه در اين زمينه با 
خألهاي بسياري روبه رو هستيم. با وجود اينكه 
تنوع خوراك در ايران دامنه گسترده اي دارد، اما 

اين تنوع در منوي رستوران ها و هتل هاي كشور 
هنوز سهمي نبرده است.« 

علي زماني بيان كرد: »يكي از عوامل، نداشتن 
منوي اس��تاندارد اس��ت كه س��بب شده است 
رستوران ها نتوانند با مشتري خود ارتباط درست 
برقرار كنند، متأس��فانه كاره��اي غيرحرفه اي 
و بدون پش��توانه علمي بعض��ي از به اصطالح 
آموزش دهنده هاي غذا مثل مخلوط كردن پنير 
پيتزا با كباب كوبيده و... تيشه به ريشه اصالت 
پخت كه يكي از اركان استاندارد سازي در جهت 
معرفي خوراك هاي ايراني به جهان مي باش��د، 

زده است.« 
وي گفت: »چرا به  رغ��م تنوع خوراك در ايران، 
توريست ها فقط بايد چلوكباب و جوجه كباب و 

اندكي از خورشت هاي ما را بشناسند؟
ما برنامه جامع و مدوني براي استانداردس��ازي 
منو، مهندسي آن و معرفي حرفه اي خوراك هاي 
ايراني به جهان نداريم. اگر سازمان هايي هم در 
اين خصوص كاري انجام داده اند خالي از اشتباه 

نبوده يا جامع نيستند.« 
اين نشست علمي با حضور سوده رازقي جهرمي 
دكتراي تخصصي علوم تغذيه و استاديار گروه 
تغذيه باليني دانشگاه  ش��هيد بهشتي، مستانه 
تاب��ش مش��اور تغذيه و رژي��م  درمان��ي مركز 
تحقيقات چاقي دانش��گاه علوم پزشكي تهران، 
جعفر صف��وي مدير رس��توران هاي زنجيره اي 
»باگ��ت« و جمعي از دانش��جويان آش��پزي ، 

هتلداري و اصحاب رسانه برگزار شد.

 مؤسسه فرهنگي پيام آزادگان به مناسبت 
26 م�رداد م�اه، س�الگرد ورود آزادگان 
ب�ه ميهن اس�المي بياني�ه اي منتش�ر كرد. 
مت��ن بيانيه مؤسس��ه فرهنگي پي��ام آزادگان 
به مناس��بت س��الروز ورود آزادگان سرافراز به 
ميهن به اين ش��رح اس��ت: 29س��ال پيش در 
چنين روزهايي پاييز اسارت پرستوهاي عاشق 
و اسطوره هاي مقاومت خزان شد و برگ زرين 

ديگري بر تارك پرافتخار اين س��رزمين نقش 
بست و تقويم انقالب اسالمي دگرباره ورق خورد 
و يوم اهلل ديگري متولد شد. هرچند پرنده هاي 
مهاجر بال و پرشان شكس��ته شد ولي هيچ گاه 
روح و انديشه بلندشان به تسخير كركس هاي 
سياه درنيامد و قلبش��ان به ياد دين و ايمان در 

آسمان وطن همچنان مي تپيد. 
تبعيت محض دالورمردان جبهه هاي حق عليه 

باطل از منوي��ات حضرت ام��ام خميني)ره( و 
مقاومت دليران��ه آزادگان س��رافراز در چنگال 
رژيم بعثي عراق خود الگويي گرديد كه در عصر 
جديد مسلمانان منطقه غرب آسيا به پرچم داري 
داهيانه مقام معظم رهبري بتوانند جبهه كفر و 
الحاد جهاني را به سركردگي امريكاي جنايتكار 
به شكست بكشانند و امروز ملت هاي آزاده جهان 
معتقدند كه الگوي ايراني- اسالمي تنها راه نجات 
از چنگال استكبار جهاني مي باشد و اين روش 
و منش باع��ث پيروزي مس��لمانان و ملت هاي 
آزاده در منطق��ه گرديده اس��ت.  م��ا خانواده 
بزرگ آزادگان با تأس��ي به فرامين رهبر معظم 
انقالب حضرت امام خامنه اي)مدظله العالي( و 
با ژرف نگري و دورانديشي براي پيشبرد مقاصد 
غايي نظ��ام مقدس جمهوري اس��المي جهت 
تحقق در گام دوم انقالب »با الگوي تمدن ايران 
اسالمي« از هيچ كوششي دريغ نورزيده و با تمام 
توان و قواي فكري و جس��ماني خود، همچون 
سربازي فداكار گوش به فرمان ولي امر خود در 
كنار مردم صبور و مقاوم ايران اسالمي خواهيم 
بود و تا ظهور دولت يار از نظام مقدس جمهوري 

اسالمي حمايت خواهيم نمود. 

ششمين جايزه هنري غدير در آستانه عيد سعيد 
غدير خم عصرامروز  يك شنبه 27 مرداد به همت 
سازمان فرهنگي- هنري شهرداري تهران در 
موزه هنرهاي ديني امام علي)ع( برگزار مي شود. 
شش��مين جايزه هنري غدير نيز با تقدير از چهار 
چهره برجسته فرهنگي - هنري همراه است. احمد 
عبدالرضايي خوشنويس نام آشنا براي خلق آثاري 
با موضوع امام عل��ي)ع(، حبيب اهلل صادقي نقاش 
و استاد دانش��گاه براي خلق آثار متعدد هنري با 
موضوع اميرالمؤمنين عل��ي)ع(، ابراهيم ظريف 
صنايعي هنرمند آيينه كار براي آيينه كاري و ساخت 
صحن حضرت فاطمه)س( در نجف اشرف و احمد 

علوي شاعر آييني براي س��رودن اشعار بسياري 
در وصف حض��رت علي)ع( چهره هايي هس��تند 
كه جايزه هن��ري غدير در اي��ن دوره به آنها تعلق 
مي گيرد.  همچنين نمايشگاهي از آثار هنرمندان 
عرصه هاي مختلف با موض��وع اميرالمؤمنين)ع( 
در حاش��يه اين مراس��م و در موزه هنرهاي ديني 
امام علي)ع( به نمايش در مي آيد و كارگاه آموزش 
كتيبه نگاري نيز ب��ا حضور احم��د عبدالرضايي 
از س��اعت 16 برگزار مي ش��ود.  چهره هايي چون 
داود ميرباقري خالق س��ريال امام علي)ع(، فرهاد 
فخرالديني موسيقيدان و رهبر اركستر، سيدمهدي 
شجاعي محقق و نويسنده، صديق تعريف خواننده 

موسيقي سنتي، حميد عجمي خوشنويس و مبدع 
خط معلي، داريوش ارجمند ايفاگر نقش مالك اشتر 
در سريال امام علي)ع(، عبداهلل اسكندري طراح و 
چهره پرداز، محمد اصفهاني آهنگساز و خواننده، 
غالمرضا سازگار شاعر و مداح اهل بيت، حسام الدين 
سراج خواننده و سيدجمال الدين دين پرور رئيس 
بنياد نهج البالغه تعدادي از كس��اني هستند كه 
در دوره هاي پيش��ين از آنها تقدير ش��ده اس��ت.  
عالقه مندان براي حضور در اين مراسم مي توانند 
ساعت 1۸ روز يك شنبه 27 مرداد به موزه هنرهاي 
ديني امام علي)ع( واقع در خيابان ولي عصر)عج(، 

خيابان اسفنديار مراجعه كنند.

پس از انقالب هنر در بين مردم فراگير شد
گفت و گوي »جوان« با مسعود شجاعي طباطبايي به بهانه مداقه اي بر »هنر انقالب اسالمي«

ظرفیت مغفول گردشگري غذا

روح و انديشه بلند آزادگان هیچ وقت به تسخیر در نیامد

 ششمين »جايزه هنري غدير« در موزه امام علي)ع( برگزار می شود

تجلیل از خالق سريال امام علي)ع( با جايزه غدير

فرم اشتراك روزنامه جوان

هزینه اشتراك  روزنامه (مبالغ به ریال) می باشد.
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