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«ابتکار» به مناسبت روز فردوسی ،اهمیت شاهنامهنگاری را بررسی میکند

با امضای وزیر ارشاد صورت گرفت

نقش رنگ بر رنج «پارسی»

شاهنامه ،شاخصترین متن به لحاظ هویت ملی
شاهنامهنگاری شاید یکی از قدیمیترین سنتهای نگارگری
در میان ایرانیان و یا حتی فارسیزبانان باشد ،چندان مهم نبود
چه سلسلهای قدرت را بهدست گرفته ،مهم نبود تکنیکهای
نقاشی چه تغییراتی کرده آنچه اهمیت داشت ،اهمیت و جایگاه
شاهنامه بود که حاکمان را بر آن میداشت تا نقاشان را به این
کار مأمور کنند ،شاهنامههای «کاما»« ،دموت»« ،بایسنقری»،
«طهماسبی»« ،داوری» و ...گواه همین امر هستند .کمکم با
ورود تکنولوژی چاپ و همچنین ورود نقاشی غربی به ایران،
همه چیز تغییر کرد .نگارگری جایگاه گذشته خود را از دست
داد اما کسانی همچنان تالش کردند تا این سنت دیرینه ایرانی
یعنی شاهنامهنگاری را زنده نگ ه دارند .اما علت اهمیت این
سنت چه بوده است؟ چرا در هر دوره تاریخی ،حاکمان وقت به
نقاشان کارگاههای سلطنتیشان دستور میدادند تا به صورت
ویژه روی تصویرسازی شاهنامه کار کنند؟ جلیل جوکار ،نگارگر
و مدرس دانشگاه در گفتوگو با «ابتکار» میگوید :در ادوار
مختلف نگارگری ایرانی ،کتابت و نگارگری و فن کتابسازی یکی
از فنون بسیار مهم بوده که هر سلسله و حکومتی که خودش
را فرهیخته میدانسته و تالش میکرده تا خود را بانی فرهنگ
نشان دهد و همچنین به تاریخ و فرهنگ ایرانزمین عالقهمند
بوده به تصویرسازی و کتابسازی متون ادبی و مذهبی
میپرداخته است .شاهنامه یکی از این متون است که به لحاظ
هویت فرهنگی ،ملی و غرورآفرینی در بین اجتماع شاید بتوان
آن را شاخصترین هم در نظر گرفت.
او ادامه میدهد :این وجه که یک فرهنگ اجتماعی و تاریخ
تمدن ایران را به رخ میکشد به گونهای غرور ملی ایجاد میکرده
و همچنین جایگاه شاهان را در اجتماع تبیین میکرده است.
بنابراین بدیهی است که شاهان به نسخهآرایی و کتابآرایی
این کتاب توجه وافر میکردند ،مجالس شاهنامهخوانی و
پردهخوانی در این حوزه باب میشده است .توجه به شاهنامه تا
دوره معاصر هم ادامه پیدا کرده است .بعد از انقالب اسالمی
هم توجه خاص به ویژگیهای فرهنگی شاهنامه ادامه دارد.
جوکار ادامه میدهد :این شاهکار ادبی از استحاله زبان
فارسی جلوگیری میکند ،یعنی هرگاه ما از اصالتهای خود
فاصله بگیریم با رجوع به این متن به عنوان یک متن اصیل
فارسی میتوانیم زبانمان را اصالح ،گسترش و تثبیت کنیم.
بنابراین پرداختن به چنین متنی همانطور که خود فردوسی
میگوید «بسی رنج بردم در این سال سی /عجم زنده کردم
بدین پارسی /از این پس نمیرم که من زندهام /که تخم سخن
من پراگندهام» باعث اثبات زبان فارسی خواهد شد .دوست
زبانشناسی میگفت مصریان به این دلیل زبان مصری را
از دست دادند که شاهکاری به زبان مصری مانند شاهنامه
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امروز ،روز بزرگداشت فردوسی است؛ شاعری که بسیاری تحت تاثیر شاهنامهاش قرار گرفتند ،از حاکمان گرفته تا مردم کوچه
و خیابان ،از ادیبان گرفته تا نقاشان .به همین دلیل سنت شاهنامهنگاری یکی از مهمترین سنتهای نگارگری در طول اعصار و
مکتبهای گوناگون نقاشی ایرانی بوده است .اما آیا در دنیای امروز که همهچیز رنگ تکنولوژی به خود گرفته است ،این سنت
ادامه خواهد یافت؟

گنجینههای
تصویریدنیای
دیجیتال
به ما کمک
میکند که به
درستی جا
پایگذشتگان
بگذاریم
فردوسی نداشتند.
شاهنامهنگاری ادامه دارد
اما آیا همچنان شاهنامهنگاری در بین نگارگران امروز رواج

دارد؟ جوکار میگوید :امروز هم شاهنامهنگاری انجام میشود
اما با روشهای امروزی .به طور مثال اگر به بازار حوزه نشر
سر بزنید ،شاهنامههای نفیس بسیاری را خواهید دید که

ناشران مختلف اقدام به چاپ آنها کردهاند .مثل شاهنامه
استاد آقامیری یا شاهنامههای دیگری که سایر هنرمندان کار
کردهاند .اما با ورود صنعت چاپ ،اصل نگاره نزد استاد باقی
میماند و اسالید و تصاویر آن در اختیار عموم قرار میگیرد.
استاد فرشچیان ،استاد تاکستانی و سایر اساتید هم در این
زمینه کار کردهاند .شاهنامهای هم در سال  1386به همت
فرهنگستان هنر تصویرسازی شد که  30مجلس از شاهنامه
توسط سی نگارگر کار شد که من هم افتخار داشتم که «خان
هفتم» اسفندیار را برای این فرهنگستان کار کنم .مجموعه این
آثار امروز در گنجینه فرهنگستان هنر نگهداری میشود.
این استاد نگارگری درباره میزان آشنایی نسل جوان با این
سنت دیرینه نگارگری نیز میگوید :در میان دانشجویان کتابت
و نگارگری این عالقهمندی و توجه وجود دارد .طبیعی است
دانشجویان این رشتهها در دروس عملی و نظری خود با این
مباحث آشنا میشوند .در این جمع برخی به متون تغزلی و
عرفانی عالقهمند میشوند و توجه برخی نیز به متون حماسی
مثل شاهنامه جلب میشود بنابراین طبیعی است آثارشان هم
در این قالبها شکل گرفته و خلق میشوند.
تکنولوژیتهدیدکنندهنیست
ت تاثیر قرار داده
امروز تکنولوژی همه جنبههای زندگی را تح 
است ،نگارگری و نقاشی هم از این قاعده مستثنی نیستند .امروز
تصاویر نگارههای شاهنامههای مختلف به راحتی در دسترس
هستند .در چنین شرایطی ادامه داشتن شاهنامهنگاری توسط
هنرمندان نگارگر چه اهمیتی دارد؟ جوکار میگوید :گنجینههای
تصویری که دنیای دیجیتال در حوزه شاهنامهنگاری در اختیار
ما قرار میدهد ،مانند تصاویر شاهنامه طهماسبی ،بایسنقری و
 ...و همچنین متون دیگر به ما هنرمندان امروز کمک میکند که
به درستی جا پای گذشتگان بگذاریم و همچنین اگر میخواهیم
به درستی سنگی به این بنای رفیع اضافه کنیم ،سنجیده،
حسابشده و دقیق باشد .هر چه ما آثار بیشتری دیده باشیم،
میتوانیم دقیقتر و بهتر کار کنیم .اینکه کمالالدین بهزاد در
این زمینه زحمت کشیده یا سلطانمحمد در شاهنامهنگاری
نگارگری شاخص بوده ،منافی آن نیست که نگارگر امروز در این
زمینه آثاری خلق نکند.
او میافزاید :هر شخص سلیقه و فضای کار شخصی خودش
را دارد ،همچنین تلویحات و کنایات تجسمی شخصی خود را در
آثارش به جلوه میگذارد .به قول معروف هر گلی یک بویی دارد
و هر اثر انگشت با دیگری متفاوت است .بنابراین اگر امروز هم
در این حوزه آثاری خلق شود ،مورد توجه قرار میگیرد و اتفاقا
میشود تصاویر را بهروزرسانی کرد بهگونهای که با سلیقه مردم
امروز هم هماهنگتر باشد .اگر چنین نکنیم ممکن است این
سنت ادامه نیابد.

همایون شجریان خواننده موسیقی ایرانی که
از سوی شورای ارزشیابی هنرمندان کشور حائز
شرایط دریافت گواهینامه درجه یک هنری
شناخته شده بود ،این مدرک را دریافت کرده
است.
به گزارش مهر ،همایون شجریان خواننده
موسیقی ایرانی که پیش از این توسط شورای
ارزشیابی هنرمندان ،نویسندگان و شاعران
کشور حائز شرایط دریافت گواهینامه درجه
یک هنری شناخته شده بود ،اسفندماه سال
گذشته مدرکش را از سوی این نهاد دریافت
کرده است.
گواهینامه درجه یک هنری (معادل مدرک
تحصیلی دکتری) توسط شورای ارزشیابی
هنرمندان ،نویسندگان و شاعران کشور در
رشته «آواز» به همایون شجریان داده شده
است.
این گواهینامه هنری یکی از مدارکی است
که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به هنرمندان
اعطا میکند که این درجه هنری جایگزین
مدرک علمی یک هنرمند است.

یادواره مهرداد محمدی برگزار
میشود
به همت انجمن شعر و ادب ایوان و ادارهکل
ارشاد اسالمی استان ایالم یادواره مهرداد
محمدی ،شاعر و گوینده رادیو برگزار میشود.
این آیین روز امروز در تاالر الماس شهر
ایوان و با حضور اکثر قریب به اتفاق شاعران
دو استان کرمانشاه و ایالم و شاعرانی از تهران
و خرمآباد و اراک و شاهرود برگزار میشود.
عبدالجبار کاکایی مهمان ویژه این مراسم
بزرگداشت است.
مهرداد محمدی ،صاحب مجموعههای
«وقتی تو نباشی» (دارینوش « ،)1379دیدار
زنی که نیمهی من بود» (سارات –  )1396و
یک ترجمه از شاعر کرد فریدون ارشدی است.
چاپ دوم «دیدار زنی که نیمهی من بود» از
کتابهای پرفروش نمایشگاه کتاب اخیر بود و
به زودی چاپ سوم آن در اختیار عالقهمندان
به شعر قرار خواهد گرفت.

نوای دوتار خراسان در کنسرت گروه «شیلر»
گروه موسیقی شیلر که فروردین امسال جدیدترین آلبومش با نام
«صبح دم» را با همکاری هنرمندان ایرانی در سطح بینالمللی به
انتشار رساند ،در حالی تور کنسرت این آلبوم را آغاز کرد که یلدا
عباسی ،نوازنده دوتار خراسان نیز آنها را در این اجراها همراهی
میکند.
به گزارش ایسنا ،یلدا عباسی (نوازنده دوتار خراسان ،خواننده
آواز مقامی) که در قطعه «دروازه طالیی» با کریستوفر فون دایلن
(سرپرست و آهنگساز گروه) همکاری کرده است ،در تور کنسرت
این گروه با عنوان آرنا تور ( )Arena Tourحضور دارد.
آرنا تور عنوان تازهترین تور کنسرتهای گروه شیلر است که از
تاریخ  ۸می  ۱۸( ۲۰۱۹اردیبهشت  )۱۳۹۸در آلمان آغاز شده و تا
امروز ،پنج کنسرت از این تور کنسرت ،در شهرهای درسدن،
الیپزیگ ،فرانکفورت ،نورنبرگ و بیلفلد با حضور یلدا عباسی برگزار
شده و این هنرمند ایرانی قرار است تا روز  ۲۵می در  ۱۰کنسرت
دیگر این گروه که در شهرهای ارفورت ،هانوفر ،کلن ،اوبرهاوزن،
منهایم ،اشتوتگارت ،مونیخ ،برمن ،هامبورگ و برلین برگزار میشود
نیز حضور داشته باشد.
مصطفی کبیری ،نماینده و تهیهکننده گروه شیلر در ایران بیان
کرد :طبق صحبتی که با کریستوفر فون دایلن ،سرپرست گروه
داشتم؛ ایشان با توجه به استقبال تماشاگران و مخاطبان آلمانی
و دیگر اعضای گروه از همراهی یلدا عباسی در آرنا تور ،در تالش
است تا یلدا عباسی بتواند در تورها و اجراهای آینده نیز گروه را
همراهی کند.

اداره كل نوسازي مدا رس استان زنجان

دانستني هاي خودرو و سوخت:
« تنظيم موتور عالوه بر طوالني شدن عمر موتور ،بهره دهي سوخت را نيز باال مي برد» .

آگهي ارزيابي كيفي در مناقصه عمومي يك مرحله اي
شماره آگهي 98 - 1 :

نوبت اول

شماره مجوز1398.1005 :

شــركت ملــي پخــش فــرآورده هــاي نفتــي ايــران منطقــه آذربايجــان شــرقي در نظــردارد امــور مربــوط بــه تهيــه  ،طبــخ و توزيــع غــذا در رســتوران انبــار نفــت شــهداي
پخــش تبريــز را از طريــق مناقصــه عمومــي يــك مرحلــه اي بــه پيمانــكار ( شــركت ) واجــد شــرايط واگــذار نمايــد  ،لــذا متقاضيــان شــركت در ايــن ارزيابــي مــي تواننــد حداكثــر ظــرف مــدت
دو هفتــه پــس از انتشــار نوبــت دوم ايــن آگهــي در روزنامــه  ،اعــام آمادگــي كتبــي خــود جهــت حضــور در ايــن ارزيابــي را بــا ذكــر دقيــق عنــوان مناقصــه و نيــز مــوارد درخواســتي طبــق فرمهــاي
ارزيابــي كيفــي  ،توانمنــدي بهداشــتي  ،ايمنــي و زيســت محيطــي و فــرم اطاعــات شــركتهاي حاضــر در مناقصــه را بــه همــراه مســتندات آنهــا كتبـاً بــه آدرس  :تبريــز خيابــان  22بهمــن نرســيده بــه
ميــدان جهــاد شــركت ملــي پخــش فــرآورده هــاي نفتــي ايــران منطقــه آذربايجــان شــرقي دبيرخانــه كميتــه فنــي و بازرگانــي ايــن شــركت ارائــه نماينــد ( متقاضيــان مــي تواننــد جهــت دسترســي بــه فرمهاي
ارزيابــي كيفــي  ،توانمنــدي بهداشــتي  ،ايمنــي و زيســت محيطــي و فــرم اطاعــات شــركتهاي حاضــر در مناقصــه بــه ســايتهاي  https://iets.mporg.irو  https://monaghese.niopdc.irمراجعــه
فرماينــد  ،مضافــا اينكــه توزيــع اســناد مناقصــه نيــز از طريــق ســايتهاي مذكــور انجــام خواهــد شــد ) .
تذكــر  :تمامــي فرمهــاي صدرالذكــر بــه همــراه مســتندات آنهــا مــي بايســت توســط شــخص يــا اشــخاصي كــه طبــق اساســنامه و آگهــي آخريــن تغييــرات شــركت ( چــاپ شــده در روزنامــه رســمي )
مجــاز بــه امضــاء اســناد تعهــد آور مــي باشــند امضــاء و ممهــور بــه مهــر شــركت گــردد .
متقاضيــان مــي بايســت در هنــگام ارائــه اعــام آمادگــي كتبــي خــود جهــت حضــور در ايــن ارزيابــي و ارائــه فرمهــاي صدرالذكــر  ،مــوارد ذيــل را نيــز ارائــه نماينــد ( عــدم
ارائــه مــوارد درخواســتي مانــع از انجــام ارزيابــي كيفــي و نيــز توانمنــدي بهداشــتي  ،ايمنــي و زيســت محيطــي متقاضيــان خواهــد شــد ) مضافــا اينكــه مداركــي كــه تصويــر
برابــر اصــل شــده آن مــي بايســت توســط مناقصــه گــران بــه مناقصــه گــزار ارائــه گــردد مــي بايســت توســط مناقصــه گــر در دفتــر اســناد رســمي برابــر اصــل گــردد ) :
 -1تصوير برابر اصل شده اساسنامه شركت كه در آن مناقصه گر مجاز به فعاليت در بخش آشپزخانه و رستوران يا طبخ غذا باشد .
 - 2تصوير برابر اصل شده شناسه ملي شركت .
 - 3تصوير برابر اصل شده آگهي آخرين تغييرات و آگهي تأسيس شركت ( چاپ شده در روزنامه رسمي ) .
 -4تصويــر برابــر اصــل شــده گواهــي صاحيــت فعاليــت داراي اعتبــار ( بــه لحــاظ زمانــي ) از اداره كل تعــاون  ،كار و رفــاه اجتماعــي اســتان كــه در آن مناقصــه گــر مجــاز بــه فعاليــت در بخــش
آشــپزخانه و رســتوران باشــد.
 -5تصوير برابر اصل شده آخرين مدرك تحصيلي  ،كارت ملي  ،شناسنامه مدير عامل و اعضاء هيئت مديره شركت .
 -6تصوير برابر اصل شده شماره اقتصادي شركت صادر شده از سازمان امور مالياتي كشور .
 - 7تصوير برابر اصل شده گواهينامه تاييد صاحيت ايمني پيمانكاران در زمينه خدمات  ،داراي اعتبار ( به لحاظ زماني ) و صادر شده از اداره كل تعاون  ،كار و رفاه اجتماعي استان .
 -8گواهــي امضــاء صــادر شــده از دفتــر اســناد رســمي بــراي فــرد يــا افــرادي كــه طبــق اساســنامه و آگهــي آخريــن تغييــرات ( چــاپ شــده در روزنامــه رســمي ) مجــاز بــه امضــاء اســناد تعهــد آورد
مــي باشــند .
مبلغ برآورد مناقصه  17/788/982/867 :ريال
مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار  889/449/143 :ريال
تذكرات مهم :
 - 1متقاضيانــي حــق شــركت در مناقصــه و دريافــت اســناد مناقصــه را خواهنــد داشــت كــه حداقــل امتيــاز الزم در ارزيابــي كيفــي و نيــز توانمنــدي بهداشــتي  ،ايمنــي و زيســت محيطــي را در ارزيابــي
كــه توســط كميتــه فنــي و بازرگانــي مناقصــه گــزار انجــام خواهــد شــد كســب نماينــد  ،مضافــا اينكــه حداقــل امتيــاز الزم جهــت احــراز توانايــي هــاي ذكــر شــده در مناقصــه  60از  100مــي باشــد و
نيــز بــراي حائزيــن شــرايط  ،دعوتنامــه اي جهــت دريافــت اســناد مناقصــه ارســال خواهــد شــد .
 -2از مناقصــه گرانــي كــه در فهرســت شــركتهاي ممنــوع المعاملــه در ســطح شــركتهاي تابعــه وزارت نفــت مــي باشــند تقاضــا مــي گــردد از شــركت در ايــن ارزيابــي خــودداري نماينــد زيــرا در هــر
مرحلــه از مناقصــه چنانچــه ايــن موضــوع احــراز گــردد مناقصــه گــر از دور مناقصــه حــذف و ضمانتنامــه شــركت در فرآينــد ارجــاع كار ارائــه شــده توســط مناقصــه گــر مذكــور نيــز بنفــع مناقصــه گــزار
ضبــط خواهــد شــد .
 - 3قيمت ها متناسب با كاالي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد .
الزم بــه تأكيــد اســت متقاضيانــي كــه اعــام آمادگــي كتبــي خــود جهــت حضــور در ايــن ارزيابــي و نيــز مــدارك درخواســتي مناقصــه گــزار كــه در ايــن آگهــي درج گرديــده را ظــرف مهلــت تعييــن شــده
(حداكثر ظرف مدت دو هفته پس از انتشار نوبت دوم اين آگهي در روزنامه ) ارائه ننمايند حق شركت در اين ارزيابي را نخواهند داشت .
تاريخ چاپ نوبت دوم 1398/02/ 28 :
تاريخ چاپ نوبت اول 1398/02 /25 :
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