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شرایط ناخوشایندی که طی هفته های گذشته پیش آمده، بر  
زندگی و کسب وکار اغلب مردم تأثیر گذاشته است. هنر نیز 
از این قاعده مســتثنا نمانده و متأسفانه سالن های سینما و 
تئاتر با رکود تماشاگر و حتي تعطیلی اجباری روبه رو شدند. 
با این حال بسیاری از گروه های تئاتری با امید و انگیزه رسیدن روزهای بهتر، کماکان به تمرین نمایش 
خود ادامه می دهند. نمایش »زندگی آشغالی« به نویسندگی »نکیسا راستین« و کارگردانی دکتر »فریال 
آذری« یکی از آثاری ا ســت که آخرین روزهای تمرین خود را پشت سر می گذارد تا با شروع آبان ماه 
روی صحنه برود. دکتر آذری را در جوامع هنری بیشتر به عنوان منتقد تئاتر می شناسند تا کارگردان. 
ایشان دانش آموخته رشته فرهنگ و زبان های باستانی ایران است و از آنجا که فرهنگ با هنر و تئاتر 
بیگانه نیست، در این عرصه نیز فعالیت دارد. او که از دهه60تاکنون به لطف فعالیت های هنری خاله اش 
در حیطه ادبیات نمایشی، با این فضا آشنا بوده، درباره تئاتر معتقد است: »هیچ وقت فکر نمی کنم تئاتر 
انتخاب من بوده، بلکه فکر می کنم تئاتر نوستالژی من بوده«. این کارگردان که ابتدا در رشته ادبیات 
فارسی تا مقطع لیسانس تحصیل کرده و در زمینه نقد ادبی تجربه هایی داشته، به واسطه عالقه مندی 
به نقد، زودتر از هر چیز دیگری وارد عرصه نقد تئاتر شد و سال ها در مطبوعات به نقد سینما و هنرهای 
نمایشی پرداخت. در رادیو نیز با برنامه های »صدا در صحنه« )به تهیه کنندگی ژاله محمدعلی( و »نقد 
و نمایش« و »رویکرد« )به کارگردانی مینو جبارزاده( به عنوان کارشناسـ  منتقد حضور پیدا کرد. او 
دی ماه سال گذشته نمایشنامه »مدل آمریکایی« نوشته »رضا آشفته« را در قالب نمایشنامه خوانی و در 
تماشاخانه »جوانمرد« خانه تئاتر کارگردانی کرده و اینک با نمایش »زندگی آشغالی«، نخستین تجربه 
جدی و حرفه  ای خود را در کارگردانی تئاتر پشت سر گذاشته است. به این بهانه پای حرف های دکتر 

فریال آذری نشستیم.

 نمایشنامه »زندگی آشغالی« چطور 
به دست تان رسید و برای کارگردانی انتخابش 

کردید؟!
این متن جزو کارهایــی بود که سال گذشــته در 
جشــنواره تماشــاخانه جوانمرد نمایشنامه خوانی 
شد و برای آن جلسه نقد و بررســی برگزار کردند. 
در جلسه نقد، من بودم، خانم سپیده اسکندرزاده، 
محسن خیمه دوز و رضا آشفته. این مربوط به زمانی 
ا ست که »مدل آمریکایی« را کارگردانی کرده بودم. 
من از متن »زندگی آشغالی« خیلی خوشم آمد. اول 
قرار نبود آن را کار کنیم. قصد داشــتیم »کرگدن« 
اوژن یونسکو را کار کنیم. می خواستیم تیم نمایش 
»کرگدن« را به صورت یک کار پژوهشی ببندم، چون 
در کارهای پژوهشی همه از یکدیگر می آموزند، ولی 
در اتودهای »کرگدن« به این نتیجه رســیدیم آن 
کست )گروه بازیگران( که االن دیگر نیستند، نیاز به 
زمان دارد، یعنی بهتر است یکی دو کار با آنها انجام 
بشــود تا با هم خو بگیرند و بعد به اجرای سنگینی 
مثل کرگدن بیایند. البتــه »کرگدن« تهیه کننده 
َقَدر هم می خواســت، چون 17تا پرسوناژ داشت و 
ما به فکر اجرای فرم بودیم که در این صورت گروه 
فرم هم می خواست و ما باید با 30نفر فقط برای روی 
صحنه قرارداد می بســتیم. عوامل پشت صحنه هم 
بودند و باقی مخارج. بنابراین تصمیم گرفتیم متن 
دیگری کار کنیم. من 2نمایشنامه نوشتم و تصمیم 
داشتم یکی از آنها را کار کنم، ولی به همان مشکلی 
برخوردیم که در متن »کرگدن« با آن مواجه بودیم. 
نمایشنامه های من نوعی تئاتر بورژوا بود؛ یعنی باید 
کاخ طراحی می شــد و چیزهای دیگر. بعد قرار شد 
متن دیگری بنویسیم. موضوع هم داشتیم. جلسه  ای 
برگزار شد اما دیدیم چون کار زمان بری است و شاید 
تیم از هم بپاشد، بنا شــد از نمایشنامه های موجود 
اســتفاده کنیم، ولی خیلی همزمان مــن و خانم 
اسکندرزاده به این نتیجه رسیدیم که چرا »زندگی 
آشغالی« نه؟! با خانم نکیسا راستین )نویسنده متن( 
تماس گرفتیم. ایشان متواضعانه متن را در اختیار 
ما گذاشتند و گفتند اگر نمایش تهیه کننده نداشته 
باشــد، یک ریال هم نمی گیرم! البته چون خودش 
قصد داشت متن را کارگردانی بکند و حاال که متن 
را واگذار کرده بود دیگــر خودش آن را روی صحنه 
نمی برد، شرط گذاشت کنار ما باشد و به رغم داشتن 
یک پسر یک سال ونیمه، کنار ما قرار گرفت که واقعاً 

کمک بزرگی به گروه کارگردانی بود.
در نخستین برخوردتان با متن، آن را 
چگونه ارزیابی کردید؟ به نظرتان چه ویژگی هایی 

داشت که به اجرای آن ترغیب شدید؟
فضای نمایشنامه فانتزی بود و مایه های گروتسک 
داشــت، در عین حال خیلی خوب نوشته شده بود، 
یعنی مکالمات پینگ پنگی بــود. درحالی که همه 
فکر می کنند فضای کار خیلی به آثار »تیم برتون« 
نزدیک اســت، ولی دیالوگ های ایرانی در آن آمده 
بود. مثاًل شاید ما اسم »دختر هزارچشم« را از تیم 

برتون گرفتیم اما هزارچشمی که تیم برتون تصویر 
می کند با هزارچشمی که در این اثر دیده می شود 
متفاوت است. بیشــتر به نقاشی های »پاول کله« ) 
نقاش سوئیسیـ  آلمانی( شباهت دارد که اینجا به آن 
هم اشاره می شود. یک طرح واره از تیم برتون دارد اما 
کاماًل برتون نیست. از آنجا که خانم راستین، شاگرد 
جالل تهرانی بودند، در نوشــتن تحت تأثیر ادبیات 
جالل تهرانی هستند. به نظرم متن شان خالقانه بود 
و خیلی حرف برای گفتن داشت. نوع جدیدی از نگاه 
به هستی بود که حتي مرگ را هم به بازی می گیرد. 
آن نوع از مرگ آگاهی که به طور مالوف از آن انتظار 
داریم و در آثار »صادق هدایت« می بینیم که فضا را 
به سمت یک فضای سخت و سنگین می برد، اینجا 
دیده نمی شود. انگار ادامه همان هستی است؛ یعنی 
انگار همان آدم ها دوباره با هم اند، فقط جهان شــان 
عوض می شود. همان نوع رفتارها و دیالوگ ها و جر 
و بحث های آن زمین را با خودشان به جهان بعدی 
می برند. به نظرم با مفهوم اگزیستانسیالی مثل مرگ 
خیلی لطیف برخورد شده! خیلی وقت ها که ما فیلم 
آخرالزمانی می بینیم، یک فضای وهم آلود و ترسناک 
دارد، گرچه اینجا هم گروتسک هست، ولی خیلی 
لطیف تر مخاطب را به سمتی می برد که می شود به 
مقوله هایی مانند پایان جهان و مرگ نگاه جدیدی 
داشت. همچنین متن جزو ادبیات پست مدرن است 
و مولفه های آن را دارد. نوشتن در ادبیات پست مدرن 

خیلی آسان نیست.
با توجه به اینکه در پروسه تمرین ها، 
نویسنده اثر در کنارتان حضور داشت، به متن 
چقدر وفــادار بودید؟ آیا حیــن تمرین، متن 

دستخوش تغییرات زیادی شد؟
99درصد به متن اصلی وفادار بودم. شاید فقط 2-3 
جمله را تغییــر دادیم یا کم  و زیــاد کردیم، با آنکه 
مجوزش را داشتیم، ولی چون متن پینگ پنگی بود، 
وقتی می خواســتیم دیالوگی را کم یا زیاد بکنیم، 
خیلی باید سربه سر متن می گذاشتیم؛ جز یکی دو 
جمله که از ما خواسته بودند تغییرش بدهیم و من 
برای نویسنده فرستادم و از ایشان خواستم خودش 

تغییر بدهد. به نظرم این کار محترمانه تر بود.
بازیگران نمایش بر چه مبنایی انتخاب 
شدند؟ آنها را از قبل می شناختید و آیا تجربه 

کافی در تئاتر دارند؟
اگر این بازیگران زمانی که اولین بار داشــتم گروه 
می بستم، وقت داشــتند، قطعاً همین ها را انتخاب 
می کردم اما آن زمان این بچه هــا در تاالر مولوی، 
مشــغول تمرین نمایش »اتاق شماره سه« بودند و 
بعد هم درگیر اجرا بودنــد. زمانی که با گروه اول به 
توافق نرســیدیم، دقیقاً فردای روزی بود که اجرای 
»اتاق شماره سه« تمام شد! البد در مورد این نمایش 
شنیده اید که از یک جایی به بعد، بلیت های آن را نه 
از سایت »تیوال« که باید از »دیوار« می خریدیم و 
بلیت هایش تا 500هزار تومان هم فروش داشــت! 
این نشــان می دهد که بچه ها برای کارشان زحمت 

کشیده بودند. خیلی بازیگران خالقی بودند، با هم 
کار کرده بودند و روحیات همدیگر را می شناختند. 
چیزی را که ما انتظار داشتیم در گروه نمایش مان 
اتفاق بیفتد، در آنها اتفاق افتاده بود. مهم تر از همه 
اینکه بسیار بچه های اخالق مداری اند و از ایجادکردن 
هر حاشیه  ای پرهیز می کنند. از نظر اخالقی خیلی 
تأییدشــده اند. این مهم ترین مولفه  ای است که هر 

هنرمندی باید داشته باشد.
»زندگی آشغالی« در فضای فانتزی 
اجرا می شود. برای رسیدن به این فضا، از الگوی 
خاصی پیروی کردید یا مثاًل نگاهی به آثار تیم 
برتون یا نمونه های مشابه داشتید؟ جنس فانتزی 

نمایش، نتیجه خالقیت خودتان است؟
هیچ آدمی نمی تواند بگوید من کاری می ســازم که 
همه اش متعلق به ذهنیت خودم اســت. ما همیشه 
روی شانه های کســانی می ایســتیم که آثارشان 
را خوانده ایــم و یــاد گرفته ایــم و خالقیت مان را 
شــکل داده اند. مــن در خلق فضــای فانتزی کار، 
بیشــتر به آثار »کله« فکر کردم. نقاشــی های کله 
در این قضیه بیشــتر راه گشاســت و فقط ظواهر را 
از تیم برتون گرفتــه، ولی ژرف ســاخت اثر مانند 
ژرف ســاخت کارهای پاول کله است. بخشی از کار 
هم به بازیگــران برمی گردد. ما 2 بــار برای نمایش 
»زندگی آشغالی«، گروه بازیگران را انتخاب کردیم. 
گروه اول به دالیلی از هم پاشید و با گروه دوم ادامه 
دادیم. در طرح های اولیه، وقتی گروه بازیگران را با 
توجه به شــخصیت هایی که بازی می کردند دوباره 
بســتیم، نقش ها و نگاه ها عوض شد، چون آدم های 
جدیدی آن را کار می کردند، خالقیت دیگری وسط 
می آید، میزانســن ها جور دیگری نوشته می شود، 
رنگ ها و جهان به شــکل دیگری دیده می شود. در 
زندگی ما نیــز همینطور اســت. در مواجهه با یک 
اتفاق، آدم ها از منظر مختلفــی نگاهش می کنند. 
مشکلی مثل بیماری برای یک نفر، مسیر افسردگی 
و احساس ناکارآمدی آن اســت و همان بیماری او 
را از پــا درمی آورد. برای شــخص دیگری، بیماری 
فرصتی اســت بــرای مطالعه و شــناخت خود که 
نه تنها آن بیماری او را اذیت نمی کند که از او انسان 
قوی تری می سازد و موجود جدیدی از دل بیماری 
بیرون می آید که قباًل نبــوده. در جهان نمایش، آن 
اتفاق متن است. در برخورد با متن هم اینگونه است. 
بخشی از آن برمی گردد به بازیگران، حتي اگر گروه 

کارگردانی ثابت باشد.
در طول تمرین ها غیــر از خودتان، 
آقای رضا آشــفته در مقام مشــاور کارگردان 
حضور دارند. همچنین نمایشنامه نویس و حتي 
دستیارتان )خانم سپیده اسکندرزاده( درباره 
بازی ها و میزانســن ها نظر می دهند! مجموع 
این مشاوره ها چقدر درنظر نهایی شما به عنوان 

کارگردان نمایش تأثیر داشت؟
خب آدم هــا متفاوتند. نمی شــود کارگردان نقش 
قدرت مطلق را بازی بکند و فقط نظر او اعمال بشود. 

آدم از مشورت کردن ضرر نمی کند.
یعنی به حضور این  همه مشــاور در 

کارگردانی نیاز بود؟
چراکه نــه؟ به نظرم حتي اگر بیشــتر هــم بودند، 
خوشحال می شــدم. حتي من گاهی از بازیگر هم 
نظرش را می پرســیدم! اینجا مبحثی وجود دارد، 
یعنی همان مثل »آشپز که دو تا شد...«. فکر می کنم 
اگر آشپز دو تا بشــود، لزوما آش شــور یا بی نمک 
نمی شود. اتفاقاً خیلی وقت ها از ذهن آنها چیزهایی 
را می گیرید که شــما در آن اثر ندیــده بودید. هر 
ذهنی یک خالقیتی دارد. این کمک می کند که از 
خالقیت ذهن آنها استفاده بکنید و اثر بهتری بسازید 
یا آنها فراز و نشیب هایی را ببینند که شما ندیدید. 
در نتیجه وجود این مشــاوران خوب است، مضاف 
بر اینکه حضور شــخصی مثل نکیســا راستین که 
خودش این اثر را با ایده کارگردانی نوشته و به واسطه 
همسرشــان آقای »مهران زاغری« )طراح صحنه و 
نور( حتي صحنه نمایش را هم دیده بودند، این مسیر 
برای شان واضح و روشن بودند. البته آنها از یک جایی 
به بعد تصمیم گرفتند از آنچه خودشان می دانند هم 
عبور بکنند و به سمتی بروند که خالقیت های جدید 

داشته باشند. خب اگر کســی راه را بلد باشد و شما 
بخواهید کورکورانه مســیری را بروید و از او کمک 
نگیرید، اشــتباه کرده اید. گرچه معنی کالم ام این 
نیست که کالً آنها بگویند و شما عقب بایستید و دیگر 
هیچ کاری نکنید، ولی می توان نقشه راه را گرفت که 
مسیر شما را روشن تر می کند. خانم اسکندرزاده هم 
پژوهشگر دایره المعارف بزرگ اسالمی و منتقد تئاتر 
هستند و به همه چیز نگاه دقیقی دارند و نکته سنجی 
ایشان باعث می شود ریزه کاری های نمایش خوب 
دیده بشــود. آقای آشــفته هم که به اندازه کافی 
شناخته شده هســتند و سال هاست در تئاتر کشور 
فعالیت صادقانه دارند. به واسطه اینکه ایشان تئاتر 
خوانده اند و پیشکسوت هستند، خیلی جاها کمک 
بزرگی برای ما بودند. فکر می کنم این گروه نمی شد 
تک نفره باشد. نه اینکه امکان پذیر نباشد اما قشنگ 

نیست! می توان با مشورت کارها را بهتر پیش برد.
گروه های نمایشی همیشه تمرین های 
خــود را در پالتوهای موجود در شــهر انجام 
می دهند. می دانیم که شــما هم از این پالتوها 
اســتفاده کرده اید اما بخشی از تمرین های تان 
را بنا بر شــرایط این روزهای جامعه به فضای 
خصوصی منتقل کردید. تمریــن در این فضا 
چگونه بود و چه مشکالتی برای گروه شما ایجاد 

کرد؟
ببینید! اغلب پالتوها در مرکز شهر قرار دارند. طی 
این  مدتی که  جو جامعه متشنج بوده، کار ما کمی 
سخت تر بود. مثاًل ما پالتویی در مرکز شهر داشتیم 
که تمرین های آنجا را کنســل کردیــم. ! در نتیجه 
تصمیم گرفتیم در محیط های خصوصی تر تمرین 
بکنیم که از مرکز شهر دور باشد. هرچند شاید جای 
خیلی استانداردی برای تمرین نبود اما بچه ها به هر 
شکلی که بود، خودشان را به تمرین می رساندند و 

تمرین می کردند.
تمرین در شرایط این روزهای جامعه، 
قطعًا نیازمند عشق و عالقه ویژه به تئاتر است. 
غیر از این، چه انگیزه  ای شما و گروه تان را به اجرا 

در چنین شرایطی مجاب می کرد؟
خب تمرین های ما از نیمه فروردین ماه شــروع شد 
و در تیرماه، گــروه را عوض کردیم و تــا االن ادامه 
دادیم. باید بگویم در این شــرایط تمرین می کنم، 
ولی در این شــرایط اجرا نمی روم. به این دلیل که 
هنر یک امر لوکس اســت، یعنی اگر شما مقداری 
پول داشته باشید، مثاًل A تومان و این A تومان به 
اندازه پول بلیت یک تئاتر باشــد و همین A تومان 
پول یک قوطی شیرخشک باشد و بچه شما نیاز به 
آن شیرخشک داشته باشد، اگر هنرمند هم باشید، 
اولویت را به شیرخشک می دهید، چون بحث هستی 
آن بچه مطرح اســت و فرهیختگی را برای روزهای 
بعد می گذارید. فقط بحث مالی ماجرا نیست. بحث 
روانی آن هم مطرح اســت. مردم باید بتوانند برای 
دیدن نمایش بیایند؛ چه از نظر روانی و چه از منظر 
بضاعت اقتصــادی. بنابراین مــا تمرین می کنیم و 
به بازیگران هم گفتم امیدوارم کــه خیلی زود اگر 
شرایط مساعد باشــد و به وضعیت ثبات و پایداری 
رسید، اجرا برویم. در مورد آنکه چرا در این شرایط 
تمرین می کنیم، باید بگویم برای کسی که کار تئاتر 
کرده، این جمله من خیلی واضح باشد که هنر مثل 
نفس کشیدن است. انگار به کسی بگویید چرا نفس 
می کشید! اگر نفس نکشــد، دچار خفقان می شود. 
ما پیش از هــر چیزی برای حال خــوب، تئاتر کار 
می کنیــم؛ اول حال خوب برای خودمــان و بعد به 
اشتراک گذاری آن با مردم. البته ممکن است در این 
اشتراک گذاری، پیامی هم با هنرمان داشته باشیم. 
شاید هم نباشد، مثل تفکر پارناس؛ یعنی هنر برای 
هنر! طبیعی ا ست که آدم باید کار بکند، همان جور 
که باید نفس بکشد. وجه تمایز هنرمند با آدم عادی، 
خالق بودن هنرمند است. برای هنرمند معنا ندارد 
که راهی برای انجام کاری وجود نداشــته باشد. او 
راهی می سازد. باالخره یک جایی تمرین می کند. به 
قول آقای آشفته، حتي می توانید تئاتر را با خودتان 
به مترو ببرید و از زندگی مردم تئاتر بسازید. وقتی 
تئاتر این قدر در زندگی جریان دارد، چطور می شود 

اصاًل کار نکرد؟!

درشرایطفعلیجامعهتمرینمیکنیم
گفت وگو با دکتر »فریال آذری«، کارگردان نمایش »زندگی آشغالی«

احمدرضا حجارزادهگزارش
روزنامه نگار
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نگاهی به کتاب »شعر و تجربه«
تشریح زیبایی شناختی ادوار شعر

انتشارات ققنوس دومین چاپ 
کتاب »شعر و تجربه« ویلهلم 
دیلتــای و ترجمــه منوچهر 
صانعی دره بیــدی را در 59۸ 
صفحه و بهای 220 هزار تومان 
منتشر کرد. چاپ نخست این 
کتاب سال 139۴ به بهای ۴5 
هزار تومان منتشــر شده بود. 

این کتاب جلد پنجم از مجموعه 6 جلدی گزیده آثار ویلهلم 
دیلتای )فیلسوف شهیر آلمانی( است. دیلتای مباحثش در 
این کتاب را خود به تقلید از ارســطو »فن شعر« نامیده بود 
و اعتقاد داشت که »شعر و تجربه « اش جایگزینی برای فن 
شعر یا رساله پوئتیک ارسطوست. هرچند که این ادعا با توجه 
به محتوای اصلی فن شعر که در موضوع درام یونانی است، 

کمی قابل تأمل است.
ادعای دیلتای این است که دوران فن شعر ارسطو سپری شده 
و دانش فن شعر کلیت و ضرورتی از نوع علوم طبیعی ندارد که 
بتوان یک بار و برای همیشه یک دانش فن شعر کلی تدوین 
کرد، بلکه اصول و مبانی آن متناسب با شرایط تاریخی معتبر 
است و برای هر دوره تاریخی باید یک فن شعر خاص تدوین 
کرد. مترجم در معرفی ســاختار اصلی کتاب چنین نوشته 
است: »این کتاب شامل 2 بخش یا دو پاره است. بخش اول 
آن شرح و بسط فنون فن شــعر جدید است و بخش دوم به 
تحلیل آثار دو شاعر بزرگ آلمانی، گوته و هولدرلین، پرداخته 
که ضمن آن به آرای شکسپیر و روسو و بعضی شعرای دیگر 

نیز پرداخته است.«
در بخش اول عنوان »تخیل شاعر« شامل ۴ قسمت است. در 
قسمت اول ماهیت فن شعر بازمانده از ارسطو با اقتضائات فن 
شعر جدید در آثار نویسندگان و شاعرانی چون گوته، شیلر 
و برادران شلگل بررسی شده اســت و زمینه را برای تدوین 
یک فن شــعر جدید فراهم می کند. در ادامه معرفی کتاب 
به قلم صانعی دره بیدی می خوانیم: »قســمت دوم شــامل 
3فصل است: در فصل اول دیلتای به ذکر سرشت و خصلت 
شاعر پرداخته است. در فصل دوم ماهیت آفرینش شعری را 
از دیدگاه روانشناسی تشریح کرده است. در اینجا از تفاوت 
تصور، احســاس و اراده و تعامل آنها در شکل گیری مفاهیم 
زیستی سخن می گوید و سپس مفاهیم زیبایی شناختی را 
از آنها اســتنتاج می کند. در فصل سوم نمونه هایی از گوته و 

شکسپیر و بعضی شاعران دیگر آورده است.
قسمت ســوم به مبحث مهم، ظریف و دشوارفهم »صورت 
نوعی« )کنایی = Typical( در شعر پرداخته و احساسات 
شــاعرانه را به عنوان بازتاب های تجربه های زیسته در ذهن 
شاعر ذکر کرده است.« از نظرگاه مترجم، مؤلف در قسمت 
چهارم »شعر و تجربه« کوشیده است اصول فنی شعر جدید 
را از داده های تجربه زیسته استنتاج کند. این قسمت شامل 
3فصل اســت؛ در فصل اول به خالقیت ذهن شاعر پرداخته 
است. در فصل دوم فنون شاعری را بررسی می کند. در فصل 
ســوم به تحلیل این مطلب پرداخته که یک فن شعر کلی 
)جهانی( و ضروری وجود ندارد بلکه فن شعر دارای ساختار 
و شرایط تاریخی است. به این مطلب در فصول قبلی اجماالً 
اشاره شده اســت. در اینجا به نکته تاریخی دقیق و مهمی 
پرداخته که نخستین بار در عصر جدید در قرن هجدهم مورد 
توجه ویکو و هیوم واقع شد و آن تجانس و هماهنگی عناصر 
فرهنگی و تاریخی است: اقتصاد، حقوق، سیاست، علم، اخالق 
و… در یک دوره تاریخی مفروض با هم تناســب و تجانس 
دارند؛ یا با هم رشــد می کنند یا با هم درجا می زنند یا با هم 

فرومی پاشند و این مورد اخیر مرگ آن تمدن است.
 صانعی دره بیدی می نویســد:»مولف در کتاب به تشــریح 
3 دوره زیبایی شناسی در عصر جدید می پردازد: اول اینکه 
الگوی زندگی متعارف و سنتی کهنه و فرسوده شده و باید آن 
را رها کرد. دوم اینکه شعر جدید در فکر احیای طبیعت گرایی 
دوره یونانی است. الگوی این دوره علوم آناتومی و فیزیولوژی 
است که اندام های زنده را آنگونه که هست نشان می دهند. 
در این دوره چاقوی شاعران از چاقوی جراحان تیزتر است. 
سوم اینکه حرکت هنر به جلو براســاس طبیعت خالق آن 
یعنی انسان است. سپس به شرح اصول و مبانی و موضوعات 
و مســائل زیبایی شناســی در 3 قرن هفدهم، هجدهم و 
نوزدهم پرداخته است. در قرن هفدهم اصول زیبایی شناسی 
براساس قوانین عقلی و ریاضی علوم طبیعی برآمده از فلسفه 
الیب نیتس و در قــرن هجدهم تحلیل انطباعات حســی 
زیبایی و در قــرن نوزدهم روش تاریخــی تحلیل مفاهیم 
زیبایی شناســی مورد توجه بوده و دیلتای به تشــریح آنها 

پرداخته است.«

درباره ویلهلم دیلتای )19 نوامبر 1۸33ـ  اول اکتبر 1911( باید 
گفت او مورخ، جامعه شناس، روانشناس و فیلسوف آلمانی  بود که 
به همراه ماکس وبر از بنیانگذاران جامعه شناسی تفهمی به شمار 
می رود. امروزه یکی از نحله های مهــم و مطرح در هرمنوتیک، 
روشی است که برای تفسیر و تحلیل علوم انسانی به کار می رود. 
هرمنوتیک که در ابتدای ظهور خود محدود به فقه اللغه و تفسیر 
متون مقدس بود با تالش های علمی فریدریش شــالیرماخر به 
روش فهم همه متون توسعه یافت، اما اکنون با گسترشی که در 
کاربرد آن رخ داده، برای فهم همه پدیده های انسانی اعم از متن 
و غیرمتن به کار می رود و به عنوان رهیافتی اساسی برای پژوهش 
در علوم انسانی دارای اهمیت خاصی است. این اهمیت مرهون 
تالش های علمی بسیار گسترده و عمیق دیلتای است که در زمینه 
متافیزیک، فلسفه اخالق، تاریخ، معرفت شناسی، روانشناسی و نقد 
ادبی آثار مهمی عرضه کرده است. سهم مهم وی در فلسفه، تحلیل 
معرفت شناسانه او از علوم انسانی است. دیلتای نخستین کسی 
بود که در علوم انسانی معرفت شناسی مستقلی را به وجود آورد و 
آثار وی برای کل مسئله علوم انسانی و نتایج فلسفی و منطقی و 

معرفت شناسی آن منبع مهمی به شمار می رود.

برگزاری جشنواره تئاتر 
استان سمنان در شاهرود 

سی و سومین دوره جشنواره استانی استان سمنان 
تئاتر از 25 تــا 27 آبان به میزبانی شهرســتان 

شاهرود برگزار می شود.
فرشــید فالح، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان سمنان، در نشست هماهنگی و برنامه ریزی 
برگزاری این جشــنواره در ســالن جلسات این 
اداره کل گفت: 25مهر، آخریــن مهلت ثبت نام 
گروه های نمایش برای شــرکت در سی و سومین 
دوره جشنواره اســتانی تئاتر اســت. جشنواره 
تئاتر استان سمنان بر تداوم و تثبیت جایگاه هنر 
نمایشی، ارتقای تولیدات ساالنه هنرمندان تئاتر 

استان و همگرایی بیش از پیش آنان تأکید دارد.
فالح خاطرنشان کرد: این جشنواره تنها مختص 
به آثار نمایشی تولید شــده هنرمندانی است که 
حداقل 5نوبت اجرای عمومی داشــته اند و تنها 
مالک تأیید اجرای عمومی آثار نمایشــی، درج 
اطالعات آثار در درگاه جامع ســایت ایران تئاتر 
)درگاه استانی( اســت. مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان ســمنان بر برگزاری هرچه بهتر 
این جشنواره با مشارکت و همراهی دستگاه های 
فرهنگی و اجرایی شهرستان شاهرود تأکید کرد 
و افزود: جشنواره اســتانی فرصتی برای کشف و 
معرفی اســتعدادهای جوان در استان است. وی 
ضمن دعوت از گروه های نمایش فعال برای حضور 
در این جشنواره خواستار همکاری برای برپایی 

هرچه بهتر این رویداد هنری استان شد.

به دنبال جذب مخاطب  
سریال »بی همگان« به کارگردانی 
بهرنــگ توفیقــی و تهیه کنندگی 
مهران مهام هر شــب ساعت 20 و 
30 دقیقه از شبکه 3سیما روی آنتن 
می رود، اما مثل اغلب سریال هایی 
که در ســال های اخیر بــه نمایش 
درآمده اند، تا اینجای کار نتوانسته 

باعث باال رفتن مخاطبان  ســریال های تلویزیون شود.سپند 
امیرســلیمانی درباره حضورش در ســریال »بی همگان« به 
ایسنا گفت: کمی باید بگذرد تا ســریال را قضاوت کنیم. من 
به عنوان بازیگر از کار راضی ام ولی به هرحال اتفاقاتی در پروژه 
افتاد مثل فوت بازیگرمان )زهره فکور صبور( و تغییر کارگردان 
که طبیعتا برایمان دشوار بود. برای خود من شخصا باید کمی 
بگذرد و زمان داده شــود تا بتوانم نتیجه ای از کار بگیرم. این 
بازیگر در واکنش به این موضوع که ســریال »بی همگان« در 
شرایطی روی آنتن رفت که ممکن است آنطور که باید و شاید 
دیده نشود، گفت: امیدوارم مردم کار را ببینند و دوست داشته 
باشند اما قبل از اینکه »بی همگان« برایشان کار خوبی باشد، 
اول امیدوارم و آرزو می کنم مردم به تماشای تلویزیون برگردند؛ 
چون متأســفانه بیننده تلویزیون کم شده است. راستش اگر 
خیلی نمی خواهم درباره »بی همگان« صحبت کنم به همین 
شرایط پیچیده فعلی برمی گردد؛ بنابراین فعال اینکه این سریال 
بگیرد یا نگیرد اولویت نیست البته برای من بازیگر طبیعتا باعث 
خوشحالی است کاری که می کنم دیده شود اما اولویتم فعال 
آرامش و حال خوب جامعه است. تلویزیون هر سریالی را بارها 
تکرار می کند. حاال »بی همگان« هم االن نشد سری بعد، ولی 
امیدوارم که واقعا مسئوالن تلویزیون این عزم را داشته باشند تا 
مردم را به تلویزیون برگردانند. تنها آرزویی که این روزها برای 

مردم کشورم دارم فقط حال خوب و آرامش است.

تمدید مهلت ارسال آثار به جایزه 
پژوهش سال سینمای ایران

مهلت ارسال آثار به پنجمین جایزه پژوهش سال سینمای 
ایران تا 30مهرماه سال جاری تمدید شد. با توجه به استقبال 
گسترده و بی نظیر پژوهشگران و نویسندگان از این رویداد 
فرهنگی، دبیرخانه این جایزه تصمیم گرفت مهلت ارســال 
آثار را تا 30مهر تمدید کنــد. پنجمین دوره جایزه پژوهش 
ســال ســینمای ایران با نظر به گام دوم انقالب و با رویکرد 
گفتمان ســازی علمی در مســائل و چالش های اساســی 
سینمای ایران، همزمان با هفته پژوهش در نیمه دوم آذرماه 
سال1۴01 برگزار می شــود. اهداف این جایزه عبارتند از: 
تقویت فضای پژوهشــی مرتبط با سینمای ایران در سطوح 
ملــی و بین المللی، شناســایی و گردآوری آثار پژوهشــی 
داخلــی و بین المللی در مورد ســینمای ایران، جهت دهی 
پژوهش ها و مطالعات به موضوعات کلیدی و زیربنایی برای 
کمک به ارتقای کیفی ســینمای ایران، تقدیر از تالش های 
پژوهشی استادان، دانشــجویان، اندیشمندان و خبرنگاران 
دانشگاهی که سهمی از مطالعات علمی و پژوهش های خود 
را به ســینمای ایران اختصاص داده اند و افزایش تعامالت 
اندیشمندان و پژوهشگران رشــته های مختلف دانشگاهی 
و مراکز علمی- پژوهشــی داخلی و خارجی با سینماگران و 
دست اندرکاران سینمای ایران. محورهای پیشنهادی شامل 
سینما و تمدن اسالمی، عزت ملی در آینه سینما، سینمای 
انقالبی در برابر سینمای استکباری، سینمای ایران و رهگیری 
مفاهیم کالن انســانی و همچنین ادبیــات بومی در حوزه 
سینمای امیدبخش و سینما و بسترهای نوین اقتصادی است.

به برترین آثار برگزیده عالوه بر تندیس و لوح تقدیر، مبلغ 10 تا 
30میلیون تومان اختصاص داده می شود و در صورت  عدم احراز 
رتبه »برترین« در هرکدام از بخش ها، به آثار شایسته تقدیر، 

لوح و 50درصد از مبلغ جایزه اعطا خواهد شد.
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