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  سيدحسن شهرستانياز جناب آقاي دكتر 

  
  
  نام خدا به 

  

 مقاله در اين 45شد و جمعاً   مقاله ارائه مي5 نشست داشته است كه در هر نشست، 9گروه هنر ايران،   
 12محّققـان،   .  مقاله، مقاالت خارجي بـود     6الت فارسي و     مقاله، مقا  39از اين مقاالت،    . گروه داشتيم 

هـاي چنـد    نكات شاخصي كه پيشنهاد شده است در بحـث .  نفر آقايان بودند   33ها و     نفر از ميان خانم   
هـايي از ادبيـات را تـا        هاي هنر كه از بخش      روزي كه همايش برگزار شد، با توجه به گستردگيِ رشته         

  :اما در اين همايش، به اين نكات بيشتر توجه شد. يار زيادي استشود، تنوع بس سينما شامل مي

هايي مثل استان زنجـان،   در اين گروه كه استان. هاي ايراني هاي دستباف و انواع دستبافت     فرش) الف
اي ارائـه    هاي ديگر فعال بودنـد و مطالـب تـازه           مركزي، كردستان، خراسان و مازندران بيش از استان       

رجسته، حضور برخي جوانان و تحقيقات ميدانيِ بسيار خوب اين عزيزان جـوان بـود كـه         دادند، نكتة ب  
  .ماية اُميدواري است و بيشتر اين تحقيقات، كاربردي بود

دوزي و هنرهايي از ايـن دسـت در           توجه به برخي هنرهاي سّنتيِ در معرض انقراض، مثل سوزن         ) ب
 .نواحي مرزي ايران كه قابل توجه است

شي و توجه به مكاتب گوناگون نّقاشي، ازجمله مكتبي چون مكتب قزوين كه كمتر مورد توجه                نّقا) پ
 .قرار گرفته بود و مورد بحث قرار گرفت

هاي مختلف و انتقال تجربيـات اُسـتادان هنرهـاي            توجه ويژه به هنرمندان سّنتي كشور در استان       ) ت
اي  ايـن هنرهـا دامنـة گسـترده    . و تداوم اين هنرهاسّنتي به شيوة اُستاد ـ شاگردي براي حفظ، احياء  

باتيـك، چـاپ روي       آرايي، معماري سّنتي و تزئينات وابسـته بـه آن، خـاتم،               چون خوشنويسي و كتاب   
 .گرفت هاي روي چوب و از اين قبيل را دربر مي كاري پارچه تا چاقوسازي، سفال، منبت، نازك



  

قان داخلي و خارجي كه بسيار مفيد و ارزنده بود؛ مثل تـأثير متقابـل               مطالعات تطبيقي توسط محّق   ) ث
تأثير موسـيقي ايرانـي بـر بـنگالدش، يـك      . معماري ايران بر كشورهاي ديگر و آن كشورها بر ايران  

 .نمونة خوبي از اين مطلب بود كه ارائه شد

 .معرّفي موسيقي اصيل و سّنتي نواحي گوناگون ايران) ج

  :ن ما در گروه هنر ايران، اين چهار مورد استپيشنهادهاي دوستا

هايِ كوچكترِ تخصصي، امـا   شود با توجه به تنوع و گستردگيِ هنرهايِ ايران، همايش       پيشنهاد مي  -1
هـا برگـزار      هاي محدودتر و با مقاالتي پرمحتوا و گزارش تتبعات دقيق ميداني در اين همايش               با رشته 

هاي كوچكتر    چنين باشد، اما همايش     اي اين   هاي گسترده   تواند همايش   ميبار    كه، دوسال يك    اين. شود
گيرنـد، هنرهـاي تجسـمي، هنرهـاي          تخصصي، چند هنر با هم، هنرهايي كه در يك گروه قرار مـي            

 هنرهاي دستي و سّنتي، هنرهاي مدرن، هنرهاي نمايشي دراماتيك، مثـل سـينما و تئـاتر،                  كاربردي،
 .هاي كوچكتري برگزار كرد الً در همايششود مستق ها را مي اين

ويژه هنرهاي در معرض خطر و بـالّتبع اُسـتادان و پيشكسـوتان ايـن       حمايت از هنرهاي سّنتي، به    -2
  .هنرها

مند به پژوهش و ادامة راه بزرگان هنرهاي اصيل ايراني و نيز   ايجاد انگيزه و تشويق جوانان عالقه-3
 .هاكردن اين هنر كاربردي و اقتصادي

  : استفادة مناسب از تكنولوژي در خدمت احياء و اشاعة هنرهاي سّنتي و نه در تعارض با آن، كه-4

  آب در كشتي، هالك كشتي است          آب زير كشتي همچو پشتي است
  


