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تنهایی نقاشی ایرانی در دانشگاه

متاسفانه شیوه تدریس نقاشی در دانشــگاههای ما هیچ
ارتباطی با شیوههای تدریس نقاشــی ایرانی ندارد .نبود
تحقیق و تفحص علمی و تجربی تدریس ایرانی بین جامعه
دانشگاهیان به چشم میخورد .دانشگاهیان از پردازش
به نحوه تدریس ایرانی و اســامی هنر نقاشــی فــارغ اند
ودانشجویان هم شــناختی درباره نقاشی ایرانی ندارند و
سبك های غربی طرفدار بیشتری پیدا كرده است .جامعه
نقاشــی ما باید همت و خود را اصالح کند .ریشــه اصالح
در سبک زندگی یک نقاش نهفته اســت و باید این باور به
زندگی هنرمندان وارد شود تا با درک این ارزشهای فاخر
میهنــی بتواند خودش را بــه عالم هنر پیونــد بزند و خالق
سبک هنری شود .زبان و ادبیات ما باید با جان و روح نقاش
ایرانی آمیخته شود ،اشعار شعرای بزرگ ما چون سعدی،
حافظ ،مولــوی و فردوســی و دیگر مفاخــر ادبیمان باید
زمزمه زبان نقاش ایرانی باشــد .دانستن مبانی فلسفی و
حکمت اسالمی الزم و ضروری اســت و نقاش ایرانی باید
در حکمت مالصدرا و فلســفه اشراق غرق شــود تا بتواند
صاحب ایده و بعد خالق ایده شود .اما متاسفانه گاه دیده
میشود که نقاشــان ما با گوش دادن به آهنگهای غربی
و زندگی به ســبک الگوهــای غربی قصد خلــق اثر هنری
میهنــی دارند که قاطعانــه باید گفت ایــن کار امکان پذیر
نیســت .دانش ما در کتابهای ما ،زبان مــا ،ادبیات و در
سبک زندگی اجتماعی ما نهفته است .برگزاری جلسات
تولید محتوا بین استادان و دانش آموختگان هنر ضروری
است تا جرقهای باشد برای تولد کودکی با نام سبک نوین
هنر نقاشی ایرانی که مسلما با این رویکرد حرفهای تازه
بین دیگر ملل خواهیم داشت .مطلب دیگر این که برخی
نقاشــیهای تولید شــده در ایران هماهنگــی اجتماعی
ندارند و این ناشــی از شــناخت نداشــتن دانشجوی هنر
نقاشــی از تاریخ و جغرافیای ســرزمین خودش اســت .از
سوی دیگر اقتصاد هنر هم باید مدیریت شود .توجه نکردن
به اقتصاد هنر در کشور بعضا موجب حذف استعدادها در
کشور یا کوچ آنها به خارج میشود .نکته آخر این که هنر
نقاشــی ما باید نظاممند باشــد و اگر این چنین نشــود در
نهایت از بین میرود .مردم میتوانند دارای سلیقه مدرن
شــوند ولی نمیتوانند اندیشه مدرن داشــته باشند و این
یعنی تضاد ،یعنی بی نظمی ،یعنی بی هویتی و باید برای
حل آن راهی پیدا کرد.

اخبار
هنری

وزیر ارشاد در نشست شورای سیاست گذاری «مشهد ،پایتخت فرهنگی جهان اسالم» اعالم کرد

رایزنی با مجلس برای تثبیت بودجه فرهنگی مشهد

اســتقبال خوب مشــهدیها از نمایش «جن گیر» فروش
این اثر را به بیش از  120میلیون رساند .در نمایش «جن
گیر» که از 16بهمن در سالن اصلی تئاتر شهر مشهد روی
صحنه رفته اســت بازیگرانی از جمله بهاره رهنما ،حامد
وکیلی ،کیوان صبــاغ ،علیرضا ســوزنچی و ندا محمدی
ایفای نقش میکنند .تئاتر شــهر مشــهد در مجتمع امام
رضا(ع) واقع در پارک ملت مشــهد قرار دارد و تهیه بلیت
این نمایش از سایت «مشهد گیشه» امکان پذیر است.

ارسال 700اثربهجشنوارهابوذر
دبیر جشــنواره رسانهای
ابــوذر اســتان گفــت:
تاکنون بیش از  700اثر
بــه دبیرخانــه جشــنواره
ارســال شــده اســت و
پیشبینــی میشــود بــا
نزدیــک شــدن بــه زمان
پایان فراخــوان که پایان
بهمن اســت ،تعداد آثار دریافتی افزایش یابد .به گزارش
روابط عمومی دومین جشنواره رسانهای ابوذر خراسان
رضوی« ،ســید ناصر نعمتی» افزود :فراخوان جشــنواره
رسانهای ابوذر در خراسان رضوی از  25آذردر سه محور
«انقالباسالمی»«،تولیدملیواقتصادمقاومتی»و«شهر
و شهروندی» منتشر شد تا اصحاب رسانه خراسان رضوی
آثار خود را در این محورها برای دبیرخانه ارســال کنند.
نعمتی با بیان اینکه استقبال اهالی رسانه از محورهای
مطر حشــده نشــان میدهــد هد فگــذاری مناســبی
انجامگرفته اســت ،ادامــه داد :معمو ًال آثار رســانهای در
جشــنوارهها تنها از نظر تکنیکی ارزیابی ،معرفی و تقدیر
میشوند اما در جشنواره رسانهای ابوذر آثاری که از نظر
محتوایی برجســته هســتند ،معرفی و تقدیر میشــوند.
شایان ذکر است اطالعات بیشتر درباره این جشنواره در
کانال  @abozarfestivalKHارائه شده است.

فرهنگی

صبحشنبهدرحرممطهررضویبرگزارمیشود

اولینکنگره
شهدای مهاجر مدافع حرم

اولین کنگره عظیم شهدای مهاجر مدافع حرم و سومین
یادواره شــهیدان مدافع حرم «ابوحامــد» و «فاتح» صبح
شنبه در مشهد مقدس برگزار میشود .به گزارش روابط
عمومی بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان ،همزمان با
ایام فاطمیه و سالروز شهادت حضرت زهرا(س) ،مشهد
میزبــان این کنگــره عظیم خواهــد بود .کنگره شــهدای
مهاجر مدافع حرم صبح شــنبه در تاالر قدس حرم مطهر
رضوی برگزار خواهد شد.

گزارش خبری
عبدالهی

خلف وعده مسئوالن ملی برای تثبیت ردیف
بودجه مشــهد 2017در بودجه ســال ،97
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی را هــم بر آن
داشت تا این موضوع را پیگیری و اعالم کند:
اگرچه بودجه مربوط به این رویداد در الیحه
ســال  ٩٧پیش بینی نشــده اســت اما هنوز
برای رایزنــی با مجلــس درباره این مســئله
فرصت هســت و ما طــی چنــد روز آینــده از
طریق سازمان برنامه و بودجه آن را پیگیری
خواهیم کرد.
به گزارش خراســان رضوی ،دهــم آبان بود
کــه انتشــار خبــر موافقــت رئیس ســازمان
برنامه و بودجه کشور با تثبیت ردیف بودجه
مشــهد 2017بــرای ســال  ،97امیدها در
حوزه فرهنگی این خطه را زنده نگه داشــت
و این نویــد را داد که میتــوان از ظرفیت این
رویداد بیــن المللی بــرای تداوم بخشــی از
برنامههــا و اقدامــات اســتفاده کــرد .در آن
تاریخ ،دکتــر محمدباقــر نوبخت ذیــل نامه
علیرضا رشیدیان استاندار خراسان رضوی
درخصوصقرارگرفتنردیفبودجهپایتخت
فرهنگی جهان اسالم در برنامه بودجه سال
 1397کشور،موافقتخودرااعالمودستور
الزم برای پایدار ســازی این اعتبار در ســال
آیندهراصادرکرد.اماچهفایدهکهبارونمایی
ازالیحهبودجه،97خبریازتحققاینوعده
نبود و دســت مشــهد از بودجه فرهنگی این
رویداد خالی ماند .حاال وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی نیز از پیگیری برای رفع این مشکل
خبر داده است.

•ضرورت آسیب شناسی و تحلیل
قوتها و ضعفهای مدیریت

«جن گیر» 120میلیونی شد

اخبار

به گــزارش پایگاه اطــاع رســانی اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی ،دکتر «سیدعباس
صالحی» روز گذشــته در هفتمین نشســت
شورای سیاســت گذاری «مشــهد ،پایتخت
فرهنگی جهان اســام» با اشــاره به اهمیت
مانــدگار کــردن رویدادهــای فرهنگــی
مشهد 2017اظهار کرد :در پروژه پایتخت
فرهنگی جهان اســام بر اساس تعهدی که
به آیسسکو داده شــده بود ،فرایند مثبتی را
طی کردیم و مسئوالن اســتانی و ملی کار را
به صورت آبرومندانهای انجام دادند و در این
زمینه تجربه خوبی را کسب کردند .صالحی
در هفتمین نشست شورای سیاست گذاری
«مشــهد ،پایتخت فرهنگی جهان اسالم» با
بیان این مطلب افزود :از منظر داخلی و برای
ثبت تجارب ،پیشــنهاد میکنم که برای این
اتفاق ،مطالعات مســتند نگاری انجام شود
تا بتوانیم با جمع آوری اطالعــات و گزارش

همزمان با ایام شهادت حضرت زهرا(س)
برگزار میشود

سوگواره «یاس نبوی»
در 92بقعه متبرکه استان

فعالیتها ،دستمایهای برای نقشه راه آینده
و رویدادهای مشــابه به دســت بیاوریم .وی
همچنین با اشــاره به تهیه یک پیوست برای
اینمستندنگاری،بیانکرد:اینپیوستباید
شامل نقاط آسیب شناسی و تحلیل قوتها
و ضعفهای مدیریت و برگزاری این رویداد
مهم باشــد تا برای تجربههای بعدی بتوانیم
از آن استفاده کنیم.

•ماندگار کردن رویدادهای فرهنگی
مشهد2017
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی ادامــه داد:
همچنیــن بایــد تالش کنیــم تــا برنامههای
فرهنگی را که طی این رویداد ،برگزار شده
اســت و با ایجاد تغییراتی قابلیت ماندگاری
دارد ،به رویدادهای ماندگار فرهنگی تبدیل
کنیم تا بــه عنوان ذخیــره فرهنگــی هنری
برای شــهر مشهد و کشور باشــد .صالحی با
تاکید بــر این که بحــث منابع مالی مشــکل
عمومی اســت ،گفت :اگرچه بودجه مربوط
به این رویداد در الیحه ســال  ٩٧پیش بینی
نشده اما هنوز برای رایزنی با مجلس درباره
این مسئله فرصت هســت و ما طی چند روز
آینــده از طریق ســازمان برنامــه و بودجه آن
را پیگیــری خواهیــم کــرد .وی همچنین با
اشاره به مصوبه شــورای برنامه ریزی استان
خراســان رضوی در خصوص تثبیت جایگاه
فرهنگی مشــهد در جهان اســام با چشــم
انداز  ١٠ساله گفت :کلیات این طرح مورد
تایید اســت اما دربــاره جزئیــات و چگونگی
اجرای آن باید جلســه دیگری داشته باشیم
و چشــم اندازهــای آن را بررســی کنیــم.
اســتاندار خراســان رضوی نیز در این دیدار
با برشمردن ویژگیهای علمی و شخصیتی
امام هشــتم (ع) گفت :ایــن ویژگیها دقیقا
همان چیزی اســت که ما در جهــان امروز به
آن نیــاز داریم و ســال  ٢٠١٧فرصت خوبی
شدتابتوانیماینویژگیهارابهتربهجهانیان
بشناسانیم و تالش تمامی دست اندرکاران
این بود که بتوانیم در این خصوص از حداکثر

دکترصالحی:
کلیاتمصوبه
شورایبرنامه
ریزیاستان
خراسانرضوی
درخصوص
تثبیتجایگاه
فرهنگیمشهد
درجهاناسالم
باچشمانداز
 ١٠سالهمورد
تاییداست

استاندار:
مشهدمیتواند
مرکزارتباطات
فرهنگیوادب
کشورهای
اسالمیباشد

 7رمان برای نوجوانان
هفت جلد از «گنجینه رمان نوجوان» که اثر شش
نویسنده مطرح کودک و نوجوان کشور است ،در
قالب «کتابهای پروانه» توسط انتشارات به نشر
روانه بازار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومی انتشــارات آســتان
قدس رضوی« ،کســی در آینه» حسن احمدی،
«مسافر حکیمآباد» محمود برآبادی« ،دوچرخه

ســبز» و «قلمزن و راهزن» محمدرضا یوســفی،
«مراد
«پســران آفتــاب» جمالالدیــن اکرمــیُ ،
ِشمر» محمدرضا شــمس و «دختری به نام پریا»
عبدالحمید نجفی اسامی این هفت رمان است.
بهنشر این کتابهای مصور رنگی را با شمارگان
 1000نســخه منتشــر کــرده و در دســترس
نوجوانان قرار داده است.

ظرفیتهــای ملــی و اســتانی بهــره ببریم.
«علیرضا رشیدیان» تصریح کرد :هم اکنون
در کشور به مرکزی خارج از پایتخت به عنوان
محل ارتباطات فرهنگی و ادبی کشورهای
اسالمی و دیگر گروهها نیاز داریم که با توجه
به زیرســاختهای مناسب مشهد ،این شهر
میتواند برای این منظور در نظر گرفته شود.
استاندار خراسان رضوی همچنین با اشاره
به وجود  ٣١ســالن ســینما در شــهر مشهد
بیــان کرد :ایــن ظرفیــت توانایــی برگزاری
جشنوارههای بین المللی از جمله جشنواره
فیلمهــای معناگــرا را در مشــهد فراهــم
مــیآورد .رشــیدیان همچنیــن با اشــاره به
برگزاریاولیندورهجایزهبینالمللیعلمی
رضوی در دهه فجر امسال به صورت استانی
گفت :ان شاءا ...این جشنواره سال آینده در
سطح ملی و از دو ســال آینده به صورت بین
المللی برگزار میشــود .همچنین نشــان و
جایزه بزرگ فردوسی به عنوان جایزهای بین
المللی نیز مصوب شــده است که امیدواریم
اجرایی شود.

•چالش تامین بودجه

«قاســم تقی زاده» شهردار مشــهد نیز در این
جلسه با اشــاره به هزینه  ٢٠میلیارد تومانی
شــهرداری برای رویــداد پایتخــت فرهنگی
جهاناسالمگفت:باتوجهبهحذفاعتبارات
ایــن رویــداد از بودجــه ســال آینــده دولت و
شــهرداری مشــهد ،چالش اصلی ادامه این
مســیر تامین بودجه است اما شــهرداری در
هر صورت در این مســیر با استانداری و دیگر
دســتگاهها همراه خواهد بود و بــرای تامین
بخشــی از اعتبارات مورد نیاز تالش خواهد
کرد« .سید سعید ســرابی» مدیرکل فرهنگ
و ارشاد اسالمی خراســان رضوی نیز ضمن
ارائــه گزارشــی از فعالیتهــای انجام شــده
طی این رویداد گفت ١٦٧:رخداد فرهنگی
طی سال  ٢٠١٧در مشهد اجرا شد و در این
مدت  ١١بــار حضور نمایندگان آیسســکو را
دربرنامههایمختلفداشتیم.دراینجلسه
روسایکمیتههایمختلفدبیرخانهپایتخت
فرهنگیجهاناسالمنیزگزارشفعالیتهای
انجامشدهدرهربخشراارائهکردند.

پــیــوســت

بودجه امسال مشهد 2017نرسید!

امسال برای مشهد 2017دو ردیف اختصاصی و یک ردیف از محل سرجمع اعتبارات
وزارت ارشاد پیش بینی شده بود که به گفته مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان،
برای ردیــف اول  10میلیارد تومــان در نظر گرفته شــد که این ردیف بــرای کمک به
فعالیتها و هزینههای دســتگاهها در حوزه پایتخت فرهنگی است.در دومین ردیف
نیز  24میلیارد و  600میلیون تومان برای کمک به توسعه طرحهای عمرانی پایتخت
فرهنگی جهان اسالم در نظر گرفته شد .از ردیف اول فقط هشت میلیارد تومان ابالغ
شــد و تخصیصی صورت نگرفت ،برای ردیــف دوم نیز با وجود مبادلــه موافقت نامه،
بودجهای اختصاص نیافت اما از محل ردیف شش میلیارد و  200میلیون تومانی 50
درصد برای برگــزاری تعدادی از همایشهای بین المللــی اختصاص یافت .به گفته
«سید سعید سرابی» برای سال آینده نیز 47میلیارد تومان طرح و برنامه برای پایتخت
فرهنگی جهان اســام در شورای سیاست گذاری مشــهد  2017به تصویب رسیده
است که طبیعتا اجرای این برنامهها نیازمند تخصیص بودجه است.

همزمان با ایام شهادت صدیقه طاهره حضرت زهرا(س)
طرح «ســوگواره یاس نبوی» از  28بهمن تا  2اســفند در
 92بقعه متبرکه خراسان رضوی برگزار میشود .معاون
فرهنگــی اجتماعــی اداره کل اوقاف خراســان رضوی با
اعالم این خبر گفــت :یکی از برنامههای ســازمان اوقاف
و امور خیریه ،ترویج اندیشــههای فاطمی ،الگو ســازی و
تبیین ســیره حضرت فاطمه زهرا(س) اســت که در طرح
«ســوگواره یاس نبوی» و با هــدف تبدیل بقــاع متبرکه به
قطب فرهنگی اجرا میشــود .به گــزارش روابط عمومی
اداره کل اوقــاف و امــور خیریه خراســان رضــوی ،حجت
االســام و المســلمین جمال ایــزدی افزود :ویــژهبرنامه
صبح شــهادت همزمان با سراسر کشــور ،ساعت  ۹صبح
سه شنبه اول اســفند در  29بقعه متبرکه اســتان برگزار
میشود.همچنینهمایشرهروانیاسنبویویژهبانوان
در 27بقعه متبرکه خراسان رضوی در عصر روز شهادت و
مراسم شام غریبان حضرت زهرا(س) در 50بقعه متبرکه
اجرا خواهد شــد .برپایی شــب شــعر فاطمی 75 ،برنامه
ســخنرانی درباره ســیره حضرت زهــرا(س) 21،خیمه
معرفت 19 ،غرفه مشــاوره 11 ،غرفه کــودک و نوجوان،
هشت نمایشگاهعرضهمحصوالتفرهنگیو 23ایستگاه
«همه واقف باشــیم» از دیگر برنامههای این ایــام در بقاع
متبرکهاست.معاونفرهنگیاوقافخراسانرضویبیان
کرد :همچنین ســوگواره یاس نبوی با حضور سخنرانان
شــاخص در مهدیه امام خامنه ای(مدظلــه العالی) اداره
کل اوقاف و امور خیریه خراســان رضوی در مشهد از ۲۸
بهمن تا یک اســفند برگزار میشــود وآیت ا ...سیداحمد
علم الهدی،نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی ،آیت ا...
محمدهادی عبدخدایی ،عضو مجلس خبرگان رهبری،
حجت االســام والمســلمین فرازی نیا و حجت االسالم
والمســلمین نصر ا ...پژمانفر ،نماینده مشهد سخنرانان
این ویژه برنامه خواهند بود.

•قرائتجمعیسورهیاسیندرحرممطهررضوی

همچنین در این ایام قرائت دســتهجمعی ســوره یاســین
همزمان با حــرم مطهــر رضوی در سراســر کشــور انجام
خواهد شد .به گزارش آستان نیوز ،این برنامه تا ایام والدت
حضرت زهرا(س) ادامه خواهد داشــت و در شب والدت
حضرت زهرا(س) نیز مشابه همین مراسم را با ختم سوره
دخان خواهیم داشــت.طرح قرائت دســته جمعی سوره
یاســین با همکاری شــبکه جوانان آســتان قدس رضوی
در 100مسجد منتخب از هر استان برگزار خواهد شد.

