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چشمانداز فردای ایران اسالمی ،ترسیم
مقصدی دست یافتنی و آینده ای روشن است که
رسیدن به آن در گرو همت ،همدلی و تالش همه
فرزندان این سرزمین است .در این میان هنر و
هنرمندان در ایجاد تصویری حقیقی و امیدبخش از
ایران آینده و بیان موانع و کاستی های احتمالی در
این مسیر ،نقش مهم و منحصر به فردی دارند .به
این معنا قدم گذاشتن در این راه که در آن چراغهای
امید و خودباوری میدرخشند ،اقدامی ستودنی و
تالشی شایستهی تقدیر است.
از حوزه هنری استان خراسان شمالی برای
برگزاری مسابقه کاریکاتور با موضوع ایران آینده
و شما هنرمندان ارجمندی که به دعوت آن پاسخ
مثبت دادهاید ،سپاسگزارم.

صاحب نظران کارکردهای متفاوتی
برای رسانهها بیان کردهاند .آنها معتقدند که
رسانهها دارای چند کارکرد مهم هستند:
 .1نظارت بر محیط (نقش خبری)؛
 .2ایجاد همبستگی اجتماعی در واکنش به محیط
(نقش ارشادی یا راهنمایی)؛
 .3انتقال میراث فرهنگی (نقش آموزشی)؛
 .4سرگرمی و پرکردن اوقات فراغت.
در کارکرد نخست ،رسانهها به نظارت ،مراقبت،
تهیه و رساندن خبر دست میزنند و در دومین
کارکرد ،وظیفه انتخاب و تفسیر اطالعات در
محیط را بر عهده دارند .در اینجاست که رسانه،
حامل انتقادها و پیشنهادهایی برای چگونگی
نگرش افراد به واقعیتهاست .در این نقش،
رسانه به تقویت ارزشهای اجتماعی ،اجماع و

حتی اگر نبود بعضی اشارت های وحیانی و
نویدهای رسول مهربانی و خاندان مکرمش در
نقش مهم ایرانیان در آینده جهان و ایجاد حکومت
صالحان ،باز هم برای اهل تأمل و صاحبان فراست،
داللتهای فراوانی وجود داشت که فرزندان این
مرز و بوم در تغییر مسیر تاریخ جایگاه ممتاز خواهند
داشت؛ همچنان که با پیروزی انقالب اسالمی
نشانههای این تغییر بزرگ نمایان شده است.
صراط روشنی که اگرچه پیمودن آن چندان آسان
نیست و دشمنان و سادهانگاران چه از درون و چه
از بیرون کشور با تالش برای القای روح ناامیدی و
ناتوانی یا تضعیف روحیه خطرپذیری و خودباوری در
این راه سنگ اندازی میکنند .با این حال ،با نگاهی
دقیق به وضعیت امروز ایران در جهان و چینش
بازیگران صحنههای مختلف سیاسی ،اقتصادی،
فرهنگی و نظامی در نقشه دنیای آینده می توان
از فروغ این خورشید ،انوار خودباوری ،عزت نفس و
بیداری را در سرتاسر جهان به تماشا نشست.
ان شاءاهلل هنرمندان عزیزی که با اعتقاد و باور به
حرکت ،بهبود و تعالی در مسیر تبیین چشم انداز ایران
سرافراز و آینده این سرزمین اسالمی قدم برمیدارید؛
در پناه خداوند متعال سر بلند و موفق باشید.
محسن مومنی شریف
رییس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی

افشای انحرافات ،رجوع به پایگاه رهبران فکری،
پیشگیری از تهدید ثبات اجتماعی و مدیریت افکار
عمومی میپردازد .اگر به هنر کاریکاتور به مثابه
یک رسانه جمعی نگاه کنیم میتوان هر چهار
نقش مذکور را برای این رسانه هنری قائل شد.
اما به نظر میرسد کارکرد اول و دوم در این رسانه
بیش از کارکردهای دیگر نمود دارد.
حوزه هنری استان خراسان شمالی طی شش
سال گذشته پایهگذار جشنوارهای در حوزه
کاریکاتور بود که جهتگیریهای هوشمندانهای
را در بین هنرمندان کاریکاتوریست کشور رقم
زده است .انتقاد هنرمندانه به شرایط موجود و
تجسم خالق آیندهای بهتر در افق زمانی ایران
ّ
 1404که هنوز به طور کامل محقق نشده از زاویه
نگاه هنرمندان کاریکاتوریست خواهد توانست
تفسیرهای عمیقی از زیربنا و روبنای جامعه به
مردم و مسئولین ارائه نماید.
امید است حرکت ارزشمندی که شما هنرمندان
عزیز در این جشنواره پایهگذاری کردید ،به ارتقای
سواد فرهنگی و تصحیح نگرشهای مخاطب
نسبت به آینده منجر شده و انتشار این آثار ،دقایقی
مخاطب را به فکر و تأمل وا دارد.
پیروز و پاینده باشید.
مجیدمصلحی
مدیر کل امور استان ها و مجلس حوزه هنری

از منظــــــــر
جامعهشناسـان ،جامعـهای
زنده ،پویا و رشـد یافته اسـت
کـه بیـن افـرادش نوعـی
انسـجام ،اتحـاد و هماهنگی
وجود داشـته باشد .به معنای
دیگـر در یک جامعـۀ زنده به
ماننـد یـک فـرد زنـده ،بین
همـۀ اقشـار و گروههـای آن
هماهنگی اسـت؛ یعنی همه
بـا هـم یک مسـیر و هدف را تعقیب کرده و با نقشـه راه به سـوی یـک هدف و
مقصد رهسـپارند .از ویژگیهای این جامعه آن اسـت که همه برای گرهگشـایی
از مشـکالت و رشـد و پیشـرفت ک ّمـی و کیفـی کشـور در تالش هسـتند.
در این میان نخبگان جامعه نقشی تعیینکننده و هدایتگر دارند و با مشاهده
وضعیت موجود یعنی امروز جامعه و ترسیم وضعیت مطلوب یعنی آیندهای متعالی،
در جهت رسیدن به اهداف و آرمانها تالش کرده و جامعه را نیز با خود همراه
میسازند .این همافزایی و ارتباط پیوسته میان نخبگان و عموم ،ملتی متحد را
پدید میآورد که آرمانی واحد دارند و به سوی یک هدف متعالی در حرکتاند.
اغلب هنرمندان نیز از جمله نخبگان جامعهاند .هنرمند به واسطه اثرگذار بودنش
در جامعه ،میتواند عالوه بر مشاهده امروز جامعه ،افق دید خود را گسترش داده
و به آینده نیز نگاه کند .او در عین مشاهده ظرفیتها و توانمندیهای موجود،
معضالت و کاستیها را نیز دیده و هشدار میدهد و با تصویر مولفههای پیشرفت
و سعادت جامعه در قالب هنر ،آیندهای روشن را نیز بشارت میدهد.
در اسناد باالدستی نظام جمهوری اسالمی و خصوص ًا سند چشمانداز بیست
ساله در افق  ،1404ایران کشوری پیشرفته در تمامی ابعاد و در باالترین رتبه
در منطقه تصویر شده است .امروز ما در میانه این راه بیست ساله ایستادهایم
و الزم است که نسبت به عملکرد گذشته و راهی که تا افق  1404در پیش
داریم ،تحلیلی درست داشته باشیم و به این سوال اصلی پاسخ دهیم که برای
مردمیشدن موضوع سند چه باید کرد؟
پاسخ به این سوال باعث گردید تا دبیرخانه ششمین ساالنه جشنواره
سراسری کاریکاتور حوزه هنری خراسان شمالی موضوع این دوره جشنواره
را «ایران آینده در افق  »1404قرار دهد .چرا که از نگاه کارشناسان،
مهمترین اقدام برای مردمیشدن موضوع سند چشمانداز ،تبیین و ترویج
هنری مفاد و اهداف آن است.
دبیرخانه این جشنواره در دورههای گذشته این افتخار را داشته که همواره
تفکری مسئولیتپذیر و دغدغهمند نسبت به برخی موضوعات مورد تأکید
نظام یا ضرورتها و معضالت امروز جامعه داشته باشد .گواه آن انتخاب
موضوعاتی همچون مسأله جمعیت ،تحریم ،جنگ نرم و سبک زندگی در
خانواده ایرانی در دورههای پیشین است .و اما موضوع ایران آینده در افق
 1404نیز که از زمان ابالغ سند در سال  ،1384بارها مورد تأکید رهبر
ّ
معظم انقالب بوده است .از قابلیتهای خاص هنر کاریکاتور و هنرمندان
کارتونیست کشور ما این است که میتوانند با بهرهگیری از ذهن نکتهسنج
خویش و تولید آثار هنری ،به فاصله میان آن چیز که هست و آن چیز که
باید باشد پرداخته و آن را به تصویر بکشند.
به طور قطع امید دستاندرکاران این جشنواره و هنرمندان کارتونیست
شرکتکننده در آن ،ساخت
آیندهای بسیار روشن و درخشان برای ایران عزیز است .آیندهای که به برکت
اسالم و ایمان ،مجاهدت و تالش همه مردم و مسئوالن محقق خواهد شد.
میثم مرادی بیناباج
رییس حوزه هنری خراسان شمالی

یادداشت
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معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان شمالی:

توجـه به فرعیـــــات باعث عـــدم موفقیت
در تحقق اهداف سند چشمانداز شده است

یادداشت

معـاون سیاسـی امنیتـی اسـتاندار خراسـان شـمالی کم
توجهـی بـه نظـرات تخصصـی و خـرد جمعی ،فراموشـی
برخـی اصـول و تبدیـل برخی فرعیـات به مسـایل اصلی
را باعـث عـدم موفقیـت مناسـب در جهت تحقـق اهداف
سـند چشـمانداز عنـوان کرد.
محمـد رحیـم نوروزیـان در گفتگـو بـا سـتاد خبـری
ششـمین جشـنواره کاریکاتـور حـوزه هنـری خراسـان

شـمالی ،بـا بیان اینکه در ده سـال اخیـر در تحقق اهداف
سـند چشـمانداز موفـق نبودهایم ،ضمن اشـاره بـه کارکرد
مثبـت برگـزاری جشـنوارههای هنـری بـا ایـن موضـوع،
خاطـر نشـان کـرد« :هنر زبـان و قالبی اسـت کـه امروزه
کاربـرد و تأثیـر بسـیار شـگرفی دارد و چنانچـه از ذوق
و سـلیقه هنرمنـدان در ایـن زمینـه اسـتفاده شـود ،حتمـ ًا
میتوانیـم مفاهیـم را از قالـب خشـک آکادمیـک به میان
مـردم آورده و آنهـا را هرچـه بیشـتر عمومـی و اجتماعـی
کنیم » .
وی در پاسـخ بـه سـؤالی در رابطـه بـا نسـبت آشـنایی
و همراهـی مـردم بـا سـند چشـمانداز ،همراهـی جامعـه
بـا اهـداف ایـن سـند را همـراه بـا مشـکل ارزیابـی کرده
و افـزود« :نـه تنهـا در همراهـی عمـوم مـردم بـا سـند
چشـمانداز (بـه دلیـل ناآشـنایی آنها) مشـکل وجـود دارد
کـه با کمال تأسـف ،در بین مسـئوالن و نخبـگان هم در
سـالهای گذشـته ،در ایـن رابطـه همراهـی خوبـی دیده
نمـی شـود و لـذا توجه جدی و بسـیج همگانـی باید برای
ایـن مهـم صـورت گیرد».

یکـی از مطالباتـی کـه رییـس محتـرم حـوزه
هنـری در سـخنان خـود مکـرر بـه آن اشـاره کردهانـد،
توجـه حـوزه هنری بـه مقتضیات روز کشـور و جهتگیری
هنرمندانـه نسـبت بـه خلـق آثـار مطلـوب و تأثیرگـذار در
زمـان حـال اسـت .قطعـ ًا جشـنوارههای دورهای کـه در
مراکـز اسـتانها برگـزار میشـود بایسـتی به ایـن موضوع
توجـه ویژه داشـته باشـند.
جشـنواره کاریکاتـور کـه حوزه هنری خراسـان شـمالی
ششـمین دوره آن را بـا موضـوع ایـران آینـده برگـزار
میکنـد ،یکـی از بارزتریـن جشـنوارههایی اسـت کـه در
راسـتای همیـن مطالبه حرکـت کرده و به نظر بسـیاری از
کارشناسـان ،جشـنوارهای بسـیار وزیـن اسـت.
مشـارکت وسـیع هنرمنـدان جـوان از سراسـر کشـور
و کیفیـت آثـار برگزیـدهای کـه در دورههـای مختلـف

جشـنواره در نمایشـگاههای مختلـف بـه نمایـش در
آمدهانـد ،نشـان دهنـده سـطح بـاالی کیفـی آثار بـه گواه
هنرمنـدان و پیشکسـوتان کاریکاتـور در کشـور اسـت.
علاوه بـر این ،روش کار جشـنواره نشـان از ایـن دارد که
اتـاق فکـر جشـنواره ،جهتگیریهـای خود را در راسـتای
سیاسـتهای کلـی حوزه هنـری در هـر دوره تنظیم کرده
ا ست .
بررسـیها نشـان مـی دهـد مـردم و بخـش قابـل
توجهـی از مسـئوالن و نخبـگان ،با سـند چشـمانداز ایران
 1404آشـنایی دقیقـی ندارنـد .یکـی از نقـاط ضعفـی کـه
دسـتگاههای اجرایـی طـی ده سـال گذشـته نتوانسـتهاند
در ترویـج سـند چشـمانداز چنـدان موفـق باشـند ،بـه این
مسـأله بـاز میگـردد که آنهـا نتوانسـتهاند حساسـیتهای
الزم را بیـن جامعـه در ایـن خصـوص برانگیختـه نماینـد.
متأسـفانه طـی ده سـال گذشـته کوتاهیهـای زیـادی از
سـوی دسـتگاههای اجرایـی و دولـت صـورت گرفتـه
اسـت .در همـه کشـورها ،وقتـی یـک راهبـرد ملـی قـرار
اسـت مردمـی شـود آن را بـه هنرمنـدان میسـپارند ،زیرا
هنرمنـدان بـه خوبـی میدانند چگونـه افکار عمومـی را با
اسـتفاده از زبـان هنـر تحریـک و حسـاس کـرده و حتـی
مهندسـی کنند.
هنـر از نظـر مـا بـی جهـت و بـی تعهـد نیسـت .هنـر
بایسـتی بـه چیزی متعهد باشـد .حـال اگر این امـر ،میثاق
ملـی یک کشـور باشـد طبیعتـ ًا مخاطبش دیگر یک قشـر
یـا گـروه یـا افـرادی خـاص نیسـتند ،بلکـه مخاطـب آن

نوروزیـان ضمـن تأکید بـر نقش دسـتگاههای فرهنگی
بـرای انتقـال محتـوای سـند بـه جامعـه در قالبهـای
هنـری ،افـزود« :دسـتگاههای فرهنگـی حتمـ ًا میتواننـد
با اسـتفاده از چاشـنی هنـر در این مـورد تأثیرگذار باشـند
لیکـن ایـن کار اگـر در چهارچـوب برنامـه تعریـف شـده
صـورت نگیـرد ،مبـدل بـه مـوازیکاری و اقدامهـای
جزیـرهای مرسـوم خواهـد شـد و صرفـ ًا بـدل بـه
رقابتهایـی مبنـی بـر مطـرح کـردن خـود شـده و آثـار
ویترینـی را عرضـه خواهـد کـرد».
معـاون سیاسـی امنیتـی اسـتاندار خراسـان شـمالی در
پاسـخ بـه پرسشـی با ایـن مضمون کـه هنرمنـدان تا چه
حـد میتواننـد دغدغههـا و موضـوع هـای مـورد تأکیـد
نظـام و مقـام معظم رهبـری را تبدیل بـه گفتمان عمومی
کننـد ،نقـش هنرمنـدان در ایـن رابطـه را بسـیار پررنـگ
عنـوان و خاطرنشـان کـرد« :شـرط آن این اسـت که او ًال
هنرمنـد عزیـز ،خـود چنیـن دغدغهای داشـته باشـد و در
ثانـی بـرای بیـان دغدغههـا در قالـب هنـر ،بـه ایشـان
میـدان و فرصـت توأم با تحمل و سـعه صدر داده شـود».
نوروزیـان در پایـان بـا بیـان اینکـه چنانچـه هنرمنـد
در جهـت دغدغـه مـردم اثـر هنـری خلـق کنـد و مبانـی
درسـت کار هنری متناسـب بـا جامعه اسلامی را مد نظر
قـرار دهـد ،ابـراز امیـدواری کـرد با حمایـت و نـگاه ویژه
متولیـان بـه هنرمندان ،از آفـات جامعـه و هزینههای رفع
آن کاسـته شود.
تمـام مـردم کشـور خواهد بـود .هنرمنـدان میتوانند خالق
رؤیـای فـردای ایرانیـان باشـند و شـاید هیـچ سـندی بـه
زیبایـی سـند چشـمانداز بیسـت سـاله نظـام که تـا کنون
ده سـال آن سـپری شـده ،نتوانـد بـه خلـق یـک رؤیـای
ملـی منجـر شـود .تـا ذهـن و عالم خیـال هنرمند نسـبت
بـه موضوعـی تحریک نشـود نمیتـوان انتظـار خلق اثری
هنرمندانـه را از وی داشـت.
حـوزه هنـری بـا توصیـه شـورای فرهنگـی دفتـر مقـام
معظـم رهبـری ،از سـال پیش در حـال طراحـی مجموعه
اقداماتـی اسـت که بـا اسـتفاده از زبان هنر بشـود موضوع
چشـمانداز آینـده ایـران را بـرای مـردم و مسـئوالن تبیین
و ترویـج کنـد .خوشـبختانه در ایـن زمینـه تفاهمنامـه
خوبـی هـم بـا دبیرخانـه مجمع تشـخیص مصلحـت نظام
منعقـد شـده کـه بـا همـکاری سـایر دسـتگاههای اجرایی
انشـاءاهلل بتوانیم ظرف ده سـال آینـده ،از ظرفیت مردمی
بـرای تحقـق کامـل اهـداف چشـمانداز اسـتفاده کنیم .به
نظـر میرسـد که هنرمنـدان میتوانند نقشـی بسـیار مهم
و اساسـی در ایـن خیـزش مردمی داشـته باشـند.
ضمن خسـته نباشـید بـه همه همکارانـم در حوزه هنری
خراسـان شـمالی امیـدوارم آثار برگزیـده این جشـنواره در
معـرض دیـد همـه شـهروندان کشـور قـرار گرفتـه و
مخاطبهـای سـاکن در اسـتانهای دیگـر نیـز ایـن آثـار
را ببیننـد.
داوود ضامنی ،معاون برنامهریزی ،نظارت
و ارزشیابی امور استان ها و مجلس حوزه هنری
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مهـدی حبیبی معـاون فرهنگی هنـری اداره كل امور اسـتانها و مجلس حوزه

هنـری اسـت .بـا وی درباره اهمیـت برگزاری جشـنوارههایی همچـون ایران
آینـده کـه اهـداف باالدسـتی نظـام را تبییـن می کننـد به گفتگو نشسـتیم.

او نـگاه حـوزه هنـری را نگاهی اعتقـادی و در مسـیر انقالب اسلامی ارزیابی
میکنـد کـه باعـث بـه وجـود آمـدن مسـئولیت در هنرمنـدان
نسـبت بـه جریانهـای رو از طرفـی و تولیـد آثار مانـدگار در
حوزههـای مختلـف از سـوی دیگـر شـده اسـت .بـا هـم این
گفتگـو را میخوانیم.

به عنوان نخستین پرسش بفرمایید که مسئولیت
هنرمندان را در برابر اتفاقهای روز جامعه چگونه
ارزیابی میکنید؟

اینکه هنرمندان مسئولیت دارند یا ندارند ،اگر مبنای ما
فرمایشات مقام معظم رهبری باشد ،قطع ًا مسئولیت دارند؛
یعنی شعرا مسئولیت دارند ،نویسندگان مسئولیت دارند،
هنرمندان تجسمی مسئولیت دارند ،فیلمسازها مسئولیت
دارند و قس علی هذا .این مسئولیت هم به علت نگاه
ارزشی است که ما به هنر داریم .برای توضیح این جمله
باید گفت که یک نوع تفکر وجود دارد که معتقد است هنر
برای هنر است و در نتیجه ،ارزش و باورهای هنرمند در
این تفکر تعیین کننده نیست .اما در منطق انقالب اسالمی،
هنرمند قطع ًا دارای دغدغه و دارای جهتگیری فکری
است و جبهه حق و باطل دارد .به همین دلیل نمیتوان
گفت که به عنوان مثال مجید مجیدی و مخملباف
هنرمندانی با یک تراز هستند .چیزی که این دو را متمایز
میکند ،واکنشهای شان است که بر اساس ارزشها و
باورهایشان نسبت به اتفاقهای پیرامونی نشان میدهند.
شما میبینید که وضعیت مجیدی چگونه است و مخملباف
در چه وضعیتی قرار دارد؛ اینکه با اسراییلیها هم پیاله شده
و پشت کرده به ارزشهایی که بدانها باور داشته و روزی
برای آنها فیلم ساخته است.
با این تفاسیر وظیفه هنرمندان در نگاه آینده نگر
همچون تبیین سند چشم انداز چیست؟

اجازه بدهید این مسأله را با یک مثال توضیح دهم .مدیر
حوزه هنری در خراسان شمالی ،دو رویکرد میتواند داشته
باشد .یک رویکرد این است که در اتاق خود بنشیند و
هنرمندانی از بجنورد و دیگر شهرهای استان بیایند و برای
او طرح بیاورند؛ این طرحها ممکن است از زیباسازی شهر
بجنورد باشد تا ساخت فیلم برای یکی از مفاخر بجنورد
و تئاتری برای معلوالن و دیگر طرحها .یک رویکرد
دیگر هم این است که رییس حوزه خراسان شمالی ،به
همراه کارشناسان خود ،اولویتها ،تکالیف و ماموریتهای
سازمان خود را رصد کند و متناسب با ماموریتهای خود
دستورالعمل تولید کند و به مسئول واحد تجسمی حوزه
در استان خود بگوید که من امسال میخواهم با موضوع
جمعیت که موضوع مهمی است و جزو دغدغههایی است
که باید بدان بپردازیم و جزو مامورتهای حوزه هنری
است ،شما فراخوان بده و از هنرمندان دعوت به عمل
بیاور تا آثاری تولید کنند؛ رویکرد ما هم باید اینگونه باشد
که آسیبهایی که از ق َِبل کاهش جمعیت گریبان جامعه

را میگیرد نشان دهیم ،یا به واسطه طنز ،تلخیهایی را
که به واسطه یک تصمیم غلط اجتماعی گرفته شده را نقد
کنیم .قطع ًا تأیید میکنید که رویکرد دوم بسیار بهتر از
رویکرد اول است ،چون رویکرد اول محصول روزمرگی و
بیبرنامگی است اما رویکرد دوم محصول هدفمند بودن
است .آنچه در چشمانداز دنبال میشود ،و اگر درست برای
هنرمندان تبیین شود میتواند مؤثر باشد ،همین نگاه است.
یعنی ما در جشنواره ایران آینده به دنبال این هستیم
که تبیینی هنری برای چنین اتفاقی داشته باشیم .شما
تا چشمانداز نداشته باشید و تا برای جامعه آرزو نسازید،
مطمئنا این امر محقق نمیشود .حتی در هر خانهای
هم آرزوهایی وجود دارد؛ به عنوان مثال جزو برنامههای
خانواده این است که خانهای خریداری کند ،خودرو و ...
داشته باشد و امثال هم .اگر قرار باشد با این مسأله عادی
برخورد شود ،همه درآمد صرف امور روزمره خواهد شد،
اما وقتی فرد برنامه و چشمانداز داشته باشد ،قطع ًا صرفه
جویی کرده و با تدبیر ،به اهداف خود میرسد.
به نظر شما برگزاری جشنوارههایی مانند
جشنواره جمعیت تا چه اندازه تأثیرگذار هستند و
اینکه چه باید بکنیم که اثرگذاری این جشنوارهها
بیشتر شود؟

اینکه جشنواره جمعیت تا چه اندازه تأثیر داشته را مدیران
خراسان شمالی بهتر میتوانند تشریح کنند .اما من میدانم
که این جشنواره قطع ًا خروجیهای خوبی داشته است؛ یعنی
مجموعه آثار این جشنواره به صورت کتاب در آمده و در
نمایشگاههای مختلف حضور پیدا کرده است .اعتقاد بنده
این است که اگر جشنوارهها از آن منظری که عرض کردم
برگزار شود ،یعنی ما بنشینیم و فکر کنیم برای تحقق یک
هدف و حتم ًا خروجی داشته باشد( ،خروجی به این معنا که
ما بتوانیم با محصوالتی را که هنرمندان در بخشهای
مختلف یک جشنواره تولید میکنند ،گفتمان سازی کنیم،
یعنی عموم مردم و الیههای مختلف اجتماعی از آن بهره
ببرند ).تردید نکنید که تأثیرگذار خواهد بود .من معتقدم
که آثار چنین جشنوارههایی او ًال باید کیفیت داشته باشد،
ثانی ًا برای خروجیهای آن باید نگاه ترویجی وجود داشته
باشد ،یعنی ما باید گروههای هدفمان را شناسایی کنیم و
محصول را باید به دست آنها برسانیم تا تأثیر آن را ببینیم
و نکته بعدی هم این است که حتم ًا باید از یک استمراری
هم برخوردار باشد .مث ً
ال همین جشنواره کاریکاتور که با
موضوعهای مختلف هر سال در حال برگزاری است ،چنین
ویژگیهایی را دارد.

همان طور که اشاره کردید ،حوزه هنری وظایفی
را برای تبیین اهداف بلند مدت نظام در قالب هنر
تعریف کرده است .باقی ارگانهای فرهنگی چه
وظایفی دارند و آیا آنها هم به وظایف خود در این
زمینه به درستی عمل کرده اند یا خیر؟

حوزه هنری با دیگر نهادهای فرهنگی که به صورت
موازی عمل میکنند یک تفاوت عمده دارد .تعبیری هم
که مقام معظم رهبری اخیرا داشتند ،تکلیف را کام ً
ال
مشخص کرده است .ما متعلق به تفکر انقالب اسالمی
هستیم .تعلق به تفکر انقالب اسالمی باعث میشود
که از کارهای هرز و بیفایده خودداری کنیم .یعنی مرز
کار مفید و غیر مفید برای ما حرکت بر مسیر نشانههای
انقالب اسالمی است و این بسیار مهم است .یعنی کار
بدون هدفی که بدون ارزش تولید شده باشد ،در دستور کار
ما نیست .اما در برخی از نهادها میبینیم که انرژی و پول
و همه امکانات خود را میگذارند ،ولی خروجی وجود ندارد.
چرا؟ چون تکلیفشان به عنوان یک شاخص با مخاطب
معلوم نیست و مشخص نیست برای چه مخاطب و چه
هدفی کار تولید میکنند .آنچه به ما کمک کرده و به ویژه
نگاه ویژهای که مقام معظم رهبری به حوزه داشتهاند ،این
بوده که ما به واقع تکلیف خودمان را میفهمیم .برخی
از کارهایی هم که مراکز ما در استانها انجام میدهند
و به قول معروف در کشور ُگل میکند -به عنوان نمونه
همین جشنواره جمعیت و ایران آینده در خراسان شمالی-
محصول همان نگاه اعتقادی است .نگاهی است که دیگر
درگیر اداهای روشنفکری نیستیم که ژستی بگیریم که
کسی خوشش بیاید یا برخی به به و چه چه بکنند و
 ...نه! واقع ًا آنچه تکلیف ما است و نظام فکری ما به
عنوان اولویت برایمان تعیین کرده را انجام میدهیم .در
این نظام ارزشی هم همه مکلف هستیم که وظیفهمان
را انجام دهیم .به تعبیری همان فرمایش حضرت امام
(ره) که ما وظیفه را انجام میدهیم نتیجه با کسی دیگر
است .مهم این است که کار درست را درست انجام بدهیم.
چون در حوزه ساختارهای بروکراتیک کم است ،الیهها
ارتباط نزدیکی با هم دارند ،تعامل زود منتقل میشود ،ما
درگیر حواشی کمتری نسبت به دیگران هستیم و کارها
از کارآمدی بیشتری برخوردار است و نمونههای آن را در
بخشهای مختلف هم میتوانیم رصد کنیم.
با تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.

[نسخه کامل این گفتگو را می توانید در  artbojnourd.irبخوانید].
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مدیركل امور دولت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام:

ماهیــت ســند چش ـمانداز ایران
در افــق  1404فرهنگــی اســت
احسـان نمـازی زاده ،مدیـركل امـور دولـت دبیرخانـه مجمع تشـخیص مصلحـت نظام اسـت .گفتگو بـا وی به

دلیـل حمایـت و حساسـیتهای ویژه مجمع تشـخیص مصلحت نظام به بحث نهادینه سـازی سـند چشـم انداز

صورت گرفت .او معتقد اسـت که ماهیت سـند چشـم انـداز ایران در افـق  1404همچون ماهیت انقالب اسلامی،

فرهنگـی بـوده و الزم اسـت به بعد فرهنگـی آن توجه ویژهای شـود.

توجه قرار گرفته است؟

با توجه به اینکه امسال دهمین سال ابالغ
سند چشمانداز است ،به نظر شما ما تا چه حد
توانستهایم در این مدت شاخصههای فرهنگی و
اجتماعی سند را محقق کنیم؟

برای بررسی چشمانداز و نسبت جایی که در آن هستیم و
جایی که در سال  1404باید به آن برسیم ،به اعتقاد بنده باید
به سند چشمانداز به عنوان یک مجموعه کامل نگاه کنیم .اگر
بخواهیم به بحث فرهنگی نگاه کنیم ،یک نگاه این است که
ببینیم در کدام یک از قسمتهای سند به حوزههای فرهنگی
اشاره شده است( ،مثل بخشی که در رابطه با هویت ایرانی و
اسالمی وجود دارد یا بحث الهام بخش بودن در جهان اسالم
و منطقه چشمانداز که ماهیت بین فرهنگی دارد ).منظر دوم
این است که خود سند چشمانداز که آینده ایران اسالمی را
در افق  1404ترسیم کرده و توسط مقام معظم رهبری ابالغ
شده است ،ماهیت فرهنگی دارد؛ یعنی اگر در سند اشاره شده
است که ما باید جایگاه اول منطقه را -که شامل کشورهای
آسیای جنوب غربی است -احراز کنیم ،بدون بستر فرهنگی
الزم ،غیر قابل دستیابی است .به عنوان مثال اگر قرار است
که به رشد اقتصادی  7درصد برسیم ،برای تحقق این امر ،هم
باید بهرهوری باال برود ،هم حجم مشخصی از سرمایهگذاری
در کشور باید صورت بگیرد ،هم باید از کاالی ملی حمایت
صورت بگیرد ،هم فرهنگ کار باید تقویت شود ،هم همت
مضاعف و کار مضاعف باید محقق شود ،هم باید اصالح
الگوی مصرف صورت بگیرد ،هم اصالح روش کشت در
بحث کشاورزی صورت بگیرد و  ...در همه این موارد ،فرهنگ
آن شاخص است که تضمین تحقق آن را به ما میدهد .اما در
پاسخ به پرسش شما ،به رغم اینکه ما  50درصد زمان سند را
طی کردهایم ،اما  50درصد راه را نرفتهایم .در برخی از حوزهها
بسیار خوب عمل کردهایم و در برخی از حوزهها عملکردمان
راضی کننده نیست .عمدتا در حوزه مسایل اقتصادی ،به
جایگاهی که الزم بوده نرسیدهایم و این میطلبد که با تالش
مضاعف و فعالیت بیشتر در  10سال آینده حرکت کنیم تا به
نقطه مطلوب برسیم.

مصـاحبه

نگاه شما اشاره به دغدغههای مقام معظم رهبری
دارد که مکرر به اهمیت بحث فرهنگ در طول
سالهای گذشته اشاره فرمودهاند و نامگذاری یکی
دو سال اخیر هم به همین مناسبت بوده است .اما
سؤالی که پیش میآید این است که این دغدغهها در
کلیت نظام -و نه الزاماً دولتها -نهادینه شده و مورد

مقام معظم رهبری ،حق ًا و انصاف ًا بسیار هوشمندانه نکات
مختلف را تشخیص داده و بدان اشاره میکنند .به هر حال
باید توجه داشت که ظرف کار ما و از آن مهمتر ظرف انقالب
اسالمی پیش از هر مقولهای فرهنگی است و انقالب ما
ماهیتی فرهنگی دارد و حضرت آقا هم به خوبی به این نکته
اشاره کردهاند .در واقع همه ما باید دست به دست هم بدهیم
تا فرهنگ مربوطه ایجاد شده و به زبان دیگر راه باز شود .اگر
این فرهنگ ایجاد شده و راه باز شود ،بسیاری از مشکالت ما
حل خواهد شد .ولی در خصوص آنچه اشاره کردید ،به اعتقاد
من راضی کننده نیست .الزمه دستیابی به اهداف مصرح در
سندهای باال دستی هم این است که با سرعت شتابندهای به
سمت جلو حرکت کنیم و ضعفهایی که در گذشته داشتیم را
بتوانیم به قوت تبدیل کنیم.
به نظر میرسد نه تنها بین عموم مردم که متأسفانه
بین برخی از مسئوالن هم سند چشمانداز و اهمیت
آن به درستی تبیین نشده است .فکر میکنید که
دولت چه وظایفی در این خصوص دارد و آیا تا به حال
در انجام وظایف خود موفق بوده یا خیر؟

برای اینکه این اتفاق بیفتد ،الزم است که سند چشمانداز تبدیل
به یک جریان فرهنگی در کشور شود ،چرا که اگر تبدیل به
جریان فرهنگی شود ،الجرم بدل به مطالبه عمومی مردم خواهد
شد .همه دستگاهها ،اعم از دستگاههای تبلیغی ،ارگانهای
دولتی ،فعاالن اقتصادی ،واحدها و نهادهای صنفی و غیره الزم
است دست به دست هم دهند تا فرایند حساسسازی صورت
بگیرد .یعنی در گام اول مردم ما باید نسبت به سند چشمانداز در
افق  1404حساس شوند .در گام دوم است که تبیین و ترویج باید
صورت بگیرد .اما مسأله این است که تا صحبت از تبیین و ترویج
به میان میآید ،همه فکر میکنند که باید فیلم ساخته شود،
برنامه تلویزیونی تولید شود یا روزنامهها به آن بپردازند .اینها الزم
است اما همه مسأله تبیین و ترویج در این امور خالصه نمیشود.
مجموعههایی که در کشور دارای شبکههای اجتماعی و انسانی
هستند مانند مجموعههای صنفی کشور در قالب اتاق اصناف،
فعاالن اقتصادی در قالب اتاق بازرگانی ،مجموعه دانشآموزان
کشور در قالب وزارت آموزش و پرورش ،مجموعه هنرمندان
در قالب حوزه هنری یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و غیره
باید شبکه توزیع پیام تبیین و ترویج سند چشمانداز را ایجاد
کنند .بخشی از این تبلیغات رو در رو است و باید به هر شکلی
این امر تبدیل به گفتمان شود و الزم است که از ظرفیتهای
خالی دستگاهها استفاده شود .به عنوان مثال وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی هر ساله چندین جشنواره در حوزههای مختلف
برگزار میکند ،مانند جشنواره فیلم فجر ،فیلم کوتا ،فیلم مستند،
هنرهای تجسمی ،تئاتر ،شعر و غیره .درخواستی که ما از وزارت

داشتیم این بود که بخش ویژهای را در همه جشنوارهها به عنوان
چشمانداز ایجاد کند .یا به همین صورت از شورای فرهنگ
عمومی کشور که در همه استانها فعال است و نمایندگان
محترم ولی فقیه در استانها ،استانداران و  ...اعضای آن هستند،
خواستیم که در این زمینه فعالیت کنند .یا کسانی که در بخش
خصوصی در زمینههای فرهنگی فعالیت دارند مثل مؤسسههای
فرهنگی و هنری ،دفاتر تبلیغاتی و  ...باید با اینها تعاملی برقرار
شود تا بخش خصوصی هم بتواند نقش خود را در این مورد ایفا
کند .به همین صورت دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری
مساجد کشور ،تشکلهای دانشجویی در دانشگاههای مختلف،
سازمانهای مردم نهاد ،هیأتهای مذهبی ،خیریهها و  ...در واقع
میتوان این طور گفت که مجموعههایی که با شبکه وسیعی
از مردم در ارتباط هستند میتوانند بحث تبیین و ترویج سند را
پیگیری کنند و هزینهای هم در بر ندارد ،یعنی نگاه ما در بحث
تبیین و ترویج هم همان نگاه اقتصاد مقاومتی است .یعنی هر
ساله وزارت فرهنگ و ارشاد برای برگزاری این جشنوارهها دارد
هزینهای انجام میدهد و میتواند بحث تبیین سند را در کنار این
جشنوارهها انجام دهد .انصاف ًا حوزه هنری خوب وارد میدان شده
و جا دارد که از فعالیتهایی که حوزه در حوزههای مختلف ،از
کاریکاتور تا موشنگرافیک و مستند و غیره انجام میدهد ،تقدیر
و تشکر شود .سایر مجموعهها هم الزم از این مدل استفاده کنند.
به نظر شما تا چه اندازه ما در استفاده از ظرفیت موفق
هنر برای این منظور عمل کردهایم؟

راجع به ظرفیت هنر باید گفت که این مسأله از بدیهیات است
و احتیاجی به صحبت ندارد .زبان گویای هنر رساترین زبان
است و اگر در قالب نوشتار بیاید که ماندگارترین زبان هم
هست .متأسفانه برخی از مردم به اهداف سند باور ندارند و
احساس میکنند که موارد مطرح شده در سند رؤیاپردازی
است .اما باید گفت که هم بررسی تطبیقی وجود دارد که این
اتفاق افتاده است و هم تاریخ و فرهنگ ما نشان داده که این
امر دست یافتنی است .مقام معظم رهبری در یکی از بیانات
خود فرمودند (نقل به مضمون) که امیرکبیر فعالیتهای خود
را در یک بازه حدوداً دو ساله انجام داده است؛ این یعنی اینکه
«میشود» .اگر ما باور قلبی داشته باشیم ،وحدت داشته باشیم
و از ظرفیتهایمان استفاده کنیم ،این امر شدنی است .کافی
است که نخبگان ،هنرمندان و دیگر اقشار به این باور برسند.
برای ملت ایران احراز جایگاه اول در منطقه چیزی نیست و
ما اهداف بسیار باالتری در سر میپرورانیم .در واقع ما کار
خیلی سختی در پیش نداریم به شرطی که به این باور برسیم،
نخبگان ما پیشرو شوند و انشاءاهلل یک باور و عزم عمومی
ایجاد شده و به اهداف سند برسیم تا در گامهای بعدی به
رقابت با دبگر کشورهای دنیا شویم .این کار سختی نیست.
[نسخه کامل این گفتگو را می توانید در  artbojnourd.irبخوانید].
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چگونگــي تحقق چشــم انــداز ايران آينــده در افــق 1404
سربلندي ،پيشتازي و افتخار
آرزوي هر ملت و دولتي است.
ملت ايران نيز مي كوشد تا روند
توسعه ملي را سرعت بخشد و
جايگاه مناسب بين المللي
براي ايران آينده را به دست
آورد .در اين رابطه چشمانداز
 20ساله نظام جمهوري
اسالمي ايران طراحي شد و
به تصويب مجامع رسمي كشوررسيد و توسط رهبر معظم
انقالب اسالمي در تاريخ  23آبانماه  1382براي اجرا به سران
سه قوه ابالغ شد.
در اين راستا پژوهشهايي تخصصي در حوزههاي مختلف
جهت چگونگي دستيابي به ايران اينده در افق  1404انجام
و نتایج نيز ارائه شد كه آنچه در بخش اقتصادي و فناوري در
سند چشمانداز مطرح شده بود اين است كه ايران در 1404
به جايگاه اول اقتصادي ،علمي و فناوري درسطح منطقه
آسياي جنوب غربي دست يابد و در بحث اقتصادي رشد پر
شتاب و مستمر را داشته باشد .براي تحقق اين امر آگاهي از
ميزان تقاضاي پول آتي كشور به منظور تعيين اولويتها و
انتخاب سياست پولي در راستاي مساعدت به رشد و توسعه
اقتصادي ،ضروري است.
پيشبيني صحيح متغيرها اقتصادي ميتواند به
برنامهريزيهاي مناسب در جهت حصول اهدافي مانند رشد
اقتصادي پر شتاب و مستمر و كنترل تورم كمك كند .ثبات
قيمتها ،رشد اقتصادي ،اشتغال كامل ،از مهمترين اهداف
در اتخاذ سياستهاي پولي به حساب ميآيد .پيشبيني و
ترسيم وقايعي كه در آينده اتفاق ميافتد ،موجب ميشود تا
فرايند تصميمگيري به طور مناسبي صورت پذيرد.
بر اساس الگو  ARIMAپيشبيني ميشود كه تقاضاي
پول تا افق  1404رشد صعودي را طي خواهد كرد و بر اساس
اين رشد صعودي بايستي متغيرهایي نظير تورم ،نرخ ارز و نرخ
بهره را در نظر گرفت و سياستهايي را در جهت رسيدن به
آن اتخاذ نمود كه رسيدن به اهداف برنامه بيست ساله چشم
انداز جمهوري اسالمي ايران ،نظير رشد اقتصادي پر شتاب و
مستمر و تورم تك رقمي ،تنها با اتخاذ سياستهاي مناسب در
عرصه نرخ بهره ،تورم و ارز امكانپذير است.
از سوي ديگر روند بلند مدت تاریخ گذشته دال بر جابهجایی در
قدرت هژمونیک و تحوالت مترتب بر آن در عرصه نظام اقتصاد
بین الملل است .ظهور اقتصادهایی همچون چین ،هند ،برزیل و
روسیه به عنوان بازیگران مهم ،اقتصاد جهانی را از موقعیت تک
قطبی کنونی به سوی موقعیت تک قطبی -چند جانبه و از دهه
سوم قرن جاری به آن سو احتما ًال به سوی موقعیت چند قطبی
هدایت خواهد کرد.
در سند چشمانداز بخش علمي و فناوري بر جنبش نرم افزاري
و توليد علم تأكيد شده است كه علم و فناوري به عنوان عامل
مؤثر در تمام شئون اجتماعي ونيروي محركه تمام فعاليتهاي

اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي و منشأ ايجاد رشد اقتصادي و
ارزش افزوده و تحول فرهنگي است .در راستاي توليد علم و
فناوري بايد فعاليتهاي پژوهشي گسترش يابند و يك نظام ملي
نوآوري براي برقراري كنش متقابل بين نهادهاي توليدكننده و
مصرف كننده ي دانش طراحي شود.
ارتباط دولت ،صنعت و دانشگاه از اهرمهاي تعيين كننده
حركت به سوي چشمانداز بيستساله در زمينه توسعه دانش
و فناوري است كه بررسي جدي محركها و عوامل مؤثر در
آن براي كمك به بهبود اين ارتباط ضروري است و هدف از
تالش براي مؤثر كردن هرچه بيشتر ارتباط ميان سه ركن
دولت ،صنعت و دانشگاه ،در جهت دستيابي به توسعه پايدار
بوده و نهايت ًا دستيابي به اهداف علم و فناوري مندرج در سند
چشمانداز توسعه مدنظر است .رسيدن به اين مهم نيازمند
طراحي اهدافي است كه قابليت تغيير ديناميكي و انعطاف با
شرايط به شدت متغير فضاي علمي و فناورانه كنوني را داشته.
دانش و فناوري بايستي سكوي اول عامليت را در مناسبات
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جوامع را از آن خود كند.
دستیابی به اين اهداف نيازمند نيروي انساني است و نيروي
انساني در بحث جمعيتي ايران مطرح مي شود كه تعادل و
توازن جمعیتی در كشور دارد نيازمند سياستگذاريهایي در
افق بلند مدت است.
تعادل و توازن جمعیتی جدا از اهمیت نيروي انساني از دو
حیث درخور توجه است :نخست ،تعادل درونی جمعیت ،یعنی
روابط و تأثیر و تأثرات پارامترهاي جمعیتی بر دیگري است و
دوم ،تعادل بیرونی جمعیت است؛ یعنی ارتباط متغیرهاي جمعیتی
با متغیرهاي اقتصادي ،زیست محیطی ،زمین ،منابع غذایی و
دیگر وجوه مادي و غیرمادي جمعیت و جامعه است زیرا کمیت
و کیفیت جمعیت بر همدیگر اثر متقابل و دو سویه دارند.
جمعيت سازمان ملل جديدترين( )2012پيشبيني جمعيتي
ايران را بر اساس سناريوهاي سه گانه سازمان ملل يعني حد
پايين ،حد متوسط و حد باال تا سال 1420به ترتيب ،87/7
 96/8و  106ميليون پيش بيني كرده است كه بر اساس
سناريو تعديل شده ،شمار جمعيت ايران تا سال 1420حدود
 91ميليون نفر پيشبيني مي شود.
اين جمعيت نيازمند برنامهريزي آينده نگرانه براي مديريت
جمعيت ،بهبود استحكام بنيان خانواده و ترويج ارزشهاي
ديني و اسالمي است كه بيشتر خانوادهها محور هستند تا هرم
سني جمعيت تعادل و توازن داشته باشد.
تحقق اين امر در سايه امنيت امكان پذير است .در سند
چشمانداز ايران آينده توجه ويژهاي به امنيت انساني شده است
و مؤلفههاي امنيت انساني را در ابعاد مختلف آن از جمله امنيت
جامعه ،امنيت شخصي ،امنيت سياسي ،امنيت اقتصادي ،امنيت
غذايي ،امنيت بهداشتي ،امنيت زيست محيطي در دو حوزه
رهايي از نياز و رهايي از ترس عنوان شده است.
مفهوم امنيت امروزه تحول پيدا كرده است و داراي ابعاد
تازه و گستردهاي شده است ايران اسالمي براي داشتن
جامعهاي امن ،مستقل و مقتدر با سامان دفاعي مبتني بر

بازدارندگي همه جانبه و پيوستگي مردم و حكومت ابتدا
نيازمند توليد و توسعه امنيت داخلي در كشور است كه
توسعه امنيت داخلي بايد مبتني بر ابعاد و شاخصهاي بومي
جامعه ايران بنا شود تا سازمانها و حكومت ضمن اطمينان
از استمرار بقا ،از تهديد و خطرهاي بالفعل و قريب الوقوع
مصون باشد و نسبت به موجوديت خود احساس امنيت كنند.
كسب امنيت پايدار نيازمند مؤلفههايي است كه از جمله آن
ميتوان به داشتن جامعهاي «امن»« ،با ثبات» « ،توسعه يافته»
و «الهام بخش» اشاره كرد كه از اهداف سند چشم انداز نيز
هست كه بدون تأمين امنيت پايدار در برابر تهديدها و آسيبها
امكان نيل به هدفهاي بيست ساله غير ممكن است.
سوي ديگر بحث امنيت مرتبط با تعامالت ايران با
كشورهاست كه در بحث سياست خارجي مطرح است
كه سياست جمهوري اسالمي ايران اتخاذ رويكرد «تعامل
سازنده» در سياست خارجي است كه بر اساس سند چشم
انداز در افق  ،1404جمهوري اسالمي اير ان بايد الهام بخش،
فعال و مؤثر در جهان اسالم با
تحكيم الگوي مردم ساالري
جامعه
ديني ،توسعه كارآمد،
يکــي كســب امنيــت پايــدار
نيازمنــد مؤلفههايــي اســت
اخالقي ،نوانديشي و پويايي
كــه از جملــه آن ميتــوان
فكري و اجتماعي ،تأثيرگذار بر
بــه داشــتن جامع ـهاي «امن»،
همگرايي اسالمي و منطقهاي
«بــا ثبــات» « ،توســعه
بر اساس تعاليم و انديشههاي
يافتــه» و «الهــام بخــش»
بنيانگذار جمهوري اسالمي
اشــاره كــرد كــه از اهــداف
ســند چشــم انــداز نيــز
ايران باشد.
هســت كــه بــدون تأميــن
ايران در سياست خارجي خود
امنيــت پايــدار در برابــر
بايد تبديل به قدرت و كانون
تهديدهــا و آســيبها امــكان
هژمون منطقهاي شود و اين
نيــل بــه هدفهــاي بيســت
امر زماني امكانپذير است كه
ســاله غيــر ممكــن اســت.
ايران در چهارچوب تحوالت
بينالمللي حركت كند ثاني ًا از
فرصت تأثيرگذاري در روابط منطقهاي و بينالمللي استفاده كند
ثالث ًا از رقابت بين قدرتهاي بينالمللي در منطقه بهره ببرد و در
مورد قدرتهاي مياني از انطباق ترويج آميز استفاده كند.
در پايان تحقق شاخصهاي چشم انداز ايران  1404زماني
محقق ميشود كه همه در رسيدن به اين اهداف تالش و
همكاري داشته باشد و گرنه كارآمدترين چشمانداز بدون
استراتژي و تاكتيكهاي اجرايي در حد تصويري مطلوب و
زيبا خواهد ماند .بر اين اساس ،حركت از تدوين چشمانداز به
اجرا و پيادهسازي آن نيازمند مديريت كالن است تا با آمد و
رفت و تغيير سياست دولتها در استراتژي چشمانداز به مشكل
دچار نشويم.و همه ساله بايد اين برنامههاي استراتژیك و
تاكتيكها از سوي مديريت كالن مورد بازنگري قرار گيرد
و در كنار مديريت كالن با فرهنگسازي و همچنين اجرايي
كردن چشمانداز نيازمند يك بسيج ملي است تا با همكاري
همگاني نهادهاي دولتي و نهادهاي مردمي شاخصهاي افق
چشمانداز محقق شود.
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مهاجــران!
بــه عقیــدهی مــن
پرداختــن بــه ایــن موضوع
کــه طراحــی و کاریکاتــور
چــه رابطـهای بــا یکدیگــر
دارنــد ،ضرورتــی نداشــته
و تکــرار مکــررات اســت،
رابطــهی طراحــی و
کاریکاتــور امــری بدیهــی
اســت و تاکنــون بارهــا در ایــن مــورد صحبــت شــده و
اســاتید بــه طــور مفصــل بــدان پرداختهانــد.
امـا آنچـه ضروری به نظر میرسـد و دنیـای کاریکاتور
حرکت
امـروزه بـه عنوان یک معضـل با آن روبهروسـت،
ِ
کاریکاتور به سـوی نقاشـی است!
همانگونـه کـه تقریب ًا همـهی کارتونیسـتها در این
مـورد اشـتراک نظـر دارنـد ،جایـگاه اصلی و خاسـتگاه
اولیـهی کارتـون ،صفحـات سـیاه و سـفید روزنامههـا
بـوده و هسـت ،پـس ناگفتـه پیداسـت کـه اصالـت
کارتـون را خـط تشـکیل میدهـد .امـا بـا تکامـل
صنعـت چـاپ و ورود رنگ بـه صفحههـای روزنامهها،
کارتونیسـتها نیـز بـرای جـذب مخاطـب بیشـتر کـه
بـه واسـطهی زیباتـر نمـودن اثـر صـورت میگرفته و
گاه در برخـی مـوارد الـزام بهکارگیـری رنـگ جهـت
رسـاندن پیامـی خـاص ،رنـگ را بـه عنـوان عنصـری
جدیـد در کارتـون اضافـه نمودنـد.
تـا اینجـای کار هیـچ مشـکلی وجـود نداشـت! زیـرا
رنـگ نیـز به ماننـد خط ،عنصـری در خدمـت کارتون
بـه شـمار میرفـت .مشـکل از جایـی آغـاز شـد کـه
موجـی از نقاشـان وارد دنیـای کارتـون شـدند! از آنجا
کـه ارائـهی آثار کارتـون به مراتـب آسـانتر از ارائهی
نقاشـان زیـادی تمایل پیـدا کردند
آثـار نقاشـی اسـت،
ِ
کـه نقاشیهایشـان را بـا کمـی تغییـر در فورمـت
کارتـون ارائـه کنند!
موضـوع وقتـی دردناکتـر شـد کـه داوران
جشـنوارههای کارتـون نیـز بـه شـدت از ایـن آثـار
اسـتقبال کردنـد و پـروژهی «غـول سـازی» در دنیای
کارتـون کلیـد خـورد! غـول هایـی کـه تنهـا بـه مـدد
قـدرت غیر قابل انکارشـان در اجرا و بدون پشـتوانهای
قابـل اعتنـا از آرشـیو ذهنی و فلسـفهی کارتـون ،پا به
ایـن عرصـه گذاشـتند.
شـاید بسـیاری از هنرمنـدان معتقـد بـه ایـن نظریه
باشـند کـه «مـرز بیـن هنرهـا از بیـن رفتـه و یـک
هنرمنـد تجسـمی میتوانـد در همهی رشـتهها صاحب
نظـر باشـد ».امـا من چندان بـا این نظر موافق نیسـتم
و معتقـدم هنـر یک مقولـهی تخصصی اسـت و دنیای
هنـر آنقـدر کوچک نیسـت که بـا داشـتن تخصص در
یـک رشـته بـه راحتـی بتـوان در بقیـهی رشـتهها نیز
مقـــاله

صاحـب نظـر بود!
همـان طـور کـه گفتـم بسـیاری از نقاشـانی کـه
کارتونیسـت شـدهاند ،بـه لحـاظ تئوریـک و آرشـیو
ذهنـی دچـار ضعـف هسـتند و همیـن مسـأله سـبب
شـدت گرفتـن دیگـر معضـل ایـن روزهـای دنیـای
کارتـون یعنی تشـابهات ناگزیر اسـت .سـاده انگاشـتن
ورود بـه دنیـای کارتـون سـبب خلـق آثـار سـطحی
میشـود کـه تنهـا به لحـاظ تکنیـک قوی (که بیشـتر
بـه نقاشـی و تصویرسـازی نزدیک هسـتند) هسـتند و
تشـابهات ناگزیـر در ایـن گونـه آثار نمود پیـدا میکند.
هرچنـد میتـوان در ایـن مقوله بسـیار صحبـت کرد و
مثالهایـی روشـن و واضـح ارائـه کـرد ،امـا بـه علـت
طوالنـی شـدن مطلـب ،تنهـا بـه ذکـر یـک نکتـهی
دیگـر بسـنده میکنـم و آن اینکه متأسـفانه در کشـور
خودمـان نیـز بـا ایـن مسـأله روبـهرو هسـتیم و الگـو
بـرداری نامناسـب کارتونیسـتهای جـوان از یـک
سـو و انتخابهـای غیراصولـی و بـدون معیـار داوران
جشـنوارهها از سـوی دیگر سـبب ظهور ایـن پدیده در
کارتـون ایـران نیز هسـتیم!
ِ
مـن بـه عنـوان یـک کارتونیسـت ایـن موضـوع را
یـک تهدیـد جـدی بـرای کارتـون قلمـداد میکنـم و
چنانچـه تـداوم این پدیده را شـاهد باشـیم ،در آیندهای
نـه چنـدان دور شـاهد از بیـن رفتن کارتون بـه معنای
واقعی آن و جایگزینی تصویرسـازی و نقاشـی به جای
آن خواهیـم بود.
اشـغال شـدن فضای هنری کارتون توسـط نقاشـانی
کـه بـه واسـطهی آنکـه نتوانسـتهاند در دنیای نقاشـی
خودنمایـی کننـد بـه ایـن فضـا مهاجـرت کردهانـد،
سـبب پیدایـش آسـیبهایی جدی بـه بدنـهی کارتون
نمایشـگاهی خواهد شـد .چنانچه بخواهیـم کاتالیزوری
بـرای تمایـز کارتونیسـتهای واقعی با نقاشـان مهاجر
بیابیـم ،بـه راحتـی میتوانیـم از کارتـون مطبوعاتـی
مـدد بجوییـم .بـه نظـر شـما چنـد درصـد از ایـن
نقاشـان کارتونیسـت نمـا! میتواننـد کار مطبوعاتـی
ارائـه کننـد؟ میدانیـد کـه سـرعت عمـل و ارائـهی
آثـار روزانـه ،یکـی از معیارهـای یـک کارتونیسـت
مطبوعاتـی اسـت .آیـا میتـوان هـر روز یـک تابلـوی
نقاشـی رنـگ و روغـن (یـا اکریلیـک) خلق کـرد و آن
را بـه مطبوعـات ارائـه کـرد؟ آیـا اگـر عنصـر رنـگ را
از آثـار ایـن گونـه هنرمنـدان (نقاشـان مهاجـر) حذف
کنیـم ،بـاز هـم میتوانیـم آن اثـر را سـتایش کـرده و
خالـق آن را شایسـته تقدیـر قلمـداد کنیم؟ وجـه تمایز
اینگونـه هنرمنـدان بـا کارتونیسـتی مانند کینو ،سـمپه
و کوزوبوکیـن ایـن اسـت .بـه جـرأت آثار این سـه تن
دارای ایـن ویژگـی اسـت که اگـر کارهای رنگـی آنها
را سـیاه و سـفید چاپ کنیم ،هیچ آسـیبی بـه اصل کار
و موضـوع آن وارد نمیشـود.
سـخن کوتاه اینکـه بیایید به کارتون فکـر کنیم و بین
اجرای مناسـب و تصویرسـازی تفاوت قایل شـویم تا ....

 .1اصول خلق کارتون:

براي خلق کارتون به دو اصل
نياز داريم :حرکت ذهني ،حرکت
جسمي .حرکت ذهنی یا تجسم ذهني در اصل ايدهپردازي است.
دنياي کارتون دنياي ايدههاست .حرکت جسمي در اصل بعد از
حرکت ذهني آغاز ميشود و طراحي اوليه ،طرح نهايي ،رنگ
آميزي و پرداخت نهايي را حرکت جسمي ميناميم.
 .2گاوصندق ذهني :براي رسيدن به يک ايده ناب
نيازمند اين هستيم که موضوع داده شده را با اطالعات ذهني
رمزگشايي کنيم! منظور از رمزگشايي چيست؟ بگذاريد يک
مثال ساده بزنم :اگر شما بخواهيد با دوستي به نام ميم تماس
تلفني برقرار کنید ،بايد يک شماره خاص را بگيريد که مختص
آقا يا خانم ميم است .خوب! حاال اگر بجاي يک شماره از آقاي
ميم شماره ديگري بزنيد ،مسلما شخصي گوشي را برميدارد
که ديگر ميم نيست .اگر به جاي شماره  3344شماره 3144
را بگيريد ،شما وارد زندگي و تلفن شخص ديگري ميشوید.
اين در مورد رمزگشايي موضوع اهميت دارد .هر انساني داراي
اطالعات ،تصاوير ،قصهها و روابط خود ،از ابتداي زندگي تاکنون
است و بدون شک هر کارتونيستي ،با اتکا به همين اطالعات
قادر است يک کارتون بي نظير و منحصر به فرد و بيشتر از آن
خلق کند .اما چرا اين اتفاق در خصوص بعضيها نميافتد و ما
دچار تکرار و روزمرگي در آثار کارتونی ميشويم؟ چون ما در
رابطه با موضوع از واژههاي مختص طاليي ذهني خود استفاده
نميکنيم .منحصر به فرد بودن آدمها موجب ميشود که انحصار
خلق تصاوير ناب هم محدود به تصاوير يا واژههايي خاص فقط
به همان آدم شود ،چون دايره اطالعات و مفروضات هر شخص
با ديگري متفاوت است و چون انسان براي هر واژه معادل
تصويري دارد ،لذا بايد موضوع داده شده که در اصل يک ما به
ازاي تصويري در ذهن دارد ،با واژههاي ديگر مقايسه شود تا رمز
قفل ذهني در خصوص ايده بشکند!
 .3قفل مغزي :يکي از مهمترين داليل اینکه هنگام اندیشیدن
به یک موضوع دچار قفل مغزی می شویم ،اين است که بهرغم
داشتن اطالعات و تصاوير و داشتههاي ذهني که ميتواند ما را
به يک کارتون خوب برساند ،دسترسي ما به آن ممکن نميشود
و يا سهل نيست ،زيرا ورود به گاو صندوق ذهني رمز ميخواهد،
مثل هر گاو صندوق ديگري و رمز اين قفل براي هر فردي با
فرد ديگر متفاوت است ،همانطور که گاوصندوقهاي هر کس با
ديگري متفاوت است.
 .4رمز گشايي :فرض کنيد شما رمز کيفتان را فراموش
کردهاید ،چگونه رمزگشايي ميکنيد؟ (البته اگر نخواهيد پيش
يک قفل ساز برويد!) شايد يکي از کارهايي که انجام ميدهيم
اين است که يک عدد را يا چند عدد را ثابت ميگيريم و بقيه
اعداد را يکي يکي تغيير ميدهيم تا قفل باز شود ،يعني ناگهان
اعداد طاليي رمز کشف ميشود و شما قادريد به محتويات
ارزشمند کيفتان دسترسي پيدا کنيد .خوب! در خصوص ذهن و
گاوصندوق ذهني هنگام ايدهيابي نيز چنين اتفاقي ميافتد .ذهن
انسان به طور عادي در هر روز درگير بيش از  60هزار فکر ،واژه
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و جمله است .طبيعي است که تمرکز بر يک موضوع نياز به
تمرين دارد .اين روش به آنها کمک ميکند که بتوانند ذهن و
مغز خود را آرام آرام شرطي کنند.
 .5کليد واژهها و بازخوانی :فرض کنيد که در خيابان
راه ميرويد و ناگهان شخصي را ميبينيد که سالهاست از
آخرین دیدارتان میگذرد .ديدن اين شخص و گفتگو با او
موجب ميشود تصاوير ،خاطرات و حتي گفتگوي شما در
سالهاي دور ،ناگهان به ذهنتان بيايد .اين اطالعات و تصاوير
در ذهن شما وجود داشته ،اما تا زمانی که شما این دوست را
ندیدهاید ،چیزی به ذهنتان نمیآید .اينک این کار ميتواند با
واژهها نيز صورت بگيرد ،چراکه ذهن انسان با خواندن هر واژه،
تصويرسازي ميکند و با موضوعي که شما در نظر داريد ،اين
تصوير مقايسه ميشود و چون شما در پي خلق يک کارتون
هستيد (يعني يک چارچوب فکري مشخص دارید) اين دو
تصوير درون اين چهارچوب فکري با هم يک چالش ايجاد
ميکند و همه اينها در کثري از ثانيه رخ ميدهد .بنابراين واژهها
ميتوانند به سرعت رمزگشايي کنند.
 .6کليد واژهها و متدها :با استفاده از واژهها شما ناخوداگاه
درون متدها قرار ميگيريد بدون اينکه از قبل به استفاده از آنها
حتي فکر کرده باشيد .چرا چنين چيزي رخ ميدهد؟ چون ذهن
با مقايسه واژهها در چهارچوب فکري شما (که خلق کارتون
است) بهدنبال راهکار است و بهسرعت شروع به استفاده از
شيوهها ميکند؛ روشهايي مانند شباهت ،تضاد ،مقايسه
کوچکي و بزرگي ،نظم و بي نظمي ،غافلگيري ،جابهجايي
و ...همه بهسرعت در ذهن مورد بررسي قرار ميگيرد .البته
این بررسي ها اينگونه است که ذهن چنين تطابقهاي انجام
ميدهد و ما بر اساس آن تطابقها ،بعداً برايش تعريفي پيدا
ميکنيم .در اصل چه شما تعريف را بدانيد و چه ندانيد،
ذهن شما چنين کاري ميکند .اما زماني که شما تعريف را
بخوانيد ،بدانيد و به آن توجه کنيد ،در اصل به ذهن خود يک
دستورالعمل دادهايد که بر اساس آن عمل کند؛ لذا مطالعه
روشهاي ايدهيابي ميتواند جذب دستورالعملهايي باشد که
ذهن شما ميسازد که بسيار مفيد است.
 .7مثال :موضوع ما کتاب است و واژههايي که داريم مثالً
اسب و هويج است( .دو واژهاي گفتم که کمتر ارتباطي داشته
باشند ).حاال بيايید هر کدام را با کتاب از اين روش بررسي
کنيم :کتاب و اسب .خوب وقتی شما از واژه اسب در کنار
کتاب استفاده میکنید ،ذهن شما سریع ًا تالش میکند ارتباطی
طنزآمیز بین این دو پیدا کند و خصوصیات اسب را مورد بررسی
قرار دهد .در بین هزاران فایل تصویری بایگانی شده در ذهن
شما از اسب ،اسب دوانی ،رام کردن اسب ،شلیک به اسب ،اسب
زخمی ،اسب بسته به گاری ،اسب زورو ،اسب و ...اولين چيزي
که به ذهن ميآید مردي است که سوار يک کتاب وحشي مثل
اسب وحشي است و ميخواهد آن را رام کند .خوب! ميبينيد
به سرعت يک کارتون خلق شد! اين يک متد است .جابجايي
کتاب به جاي اسب!
بيايید واژه دوم را بررسي کنيم :کتاب و هويج .مردي که با
قلمي که شبيه هويج است دارد کتاب مينويسد و تمام جمالت
کتاب تصوير خرگوش است ،يا خرگوشهاي کوچک کنار هم،
يا خرگوش پيري که کتابي که روي جلد آن شکل هويج است
براي بچه خرگوشها ميخواند ،يا کتابي که نقش هويج دارد و

دارند با آبميوهگيري آب آن را ميگيرند و  ...بهسرعت ميتوانيد
دهها کارتون بسازيد ،چون شما با کليدواژهها در اصل رمزگشايي
ميکنيد و کلیدواژهها شما را بدون آنکه چیزی در خصوص
متدها بدانید وارد متدها میکند!
 .8واژهها :در این خصوص اول باید بگویم در کلیدواژهها
شما نیازی ندارید مانند روشهای ایدهیابی با واژههای مرتبط
یا نزدیک به سوژه استفاده کنید .شما میتوانید دفترچهای از
واژههای بسیار زیاد داشته باشید ،متفاوت و کامال غیر مرتبط با
هم .االن شروع به نوشتن کنيد! چه چيزي بنويسيم؟ هر چيزي
و هر روز اين واژهها را گسترش دهيد.
.9گسترش موضوع توسط کار با کليدواژهها :اگر به
شما موضوع بدهند جنگ .اولين کار شما بايد اين باشد که
براي جنگ ما به ازاي تصويري خلق کنيد و موضوعتان را
گسترش دهيد و بعد با کليدواژهها کار کنيد؛ چون جنگ يک
مفهوم گسترده است و ذهن از شما ادرس دقيقتري براي
خلق اثر ميخواهد .شما براي جنگ ما بهازاي تصويري خلق
ميکنيد ،مث ً
ال تانک ،نارنجک ،شهرهاي ويران شده ،اسلحه،
موشک ،سربازان هنگام تيراندازي ،زمينهاي مينکاري شده،
مردم زخمي و آسيب ديده از جنگ ،حمله سربازان و  ...هر
چيزي که به ذهنتان ميآید طي يک طوفان ذهني مينويسيد.
مرحله بعدي اين است که هر کليدواژه را با هر کلمه تصویری
گسترش يافته موضوع خود بررسي ميکنيد و به ذهن سيالتان
اجازه ميدهيد خودش نتيجه بدهد .بعضي مواقع سرعت کشف
ايده شما را متعجب خواهد کرد و بعضي اوقات نيز نيازمند کمي
تمرکز بيشتر است.
 .10نمونه کليدواژهها :جاکليدي ،کليد ،دارکوب ،ابرها،
ميز ،دريا ،ماهي ،بيليارد ،اره ،ساعت ،سنجاق ،کيسه بوکس،
تنگ ماهي ،جوجههاي پرنده ،جزيره ،فالگير ،سيگار ،اتاق
عمل ،فضانورد ،چاي کيسهاي ،قالب ماهيگيري ،رام کردن
اسب وحشي ،کيف ،کفش ،کتاب ،قفل ،پريز برق ،انسان
نخستين ،کاله ،کفش ،پوتين سربازي ،سرباز ،تفنگ ،تانک،
ويولن ،گلف ،هواپيما ،شيشه هواپيما از داخل ،بادبادک ،بادکنک،
تابوت ،کشيش ،اتاق اعتراف ،ماهي ،تنگ ماهي ،ماهي گيري،
سيب ،درخت ،النه ،پرنده ،جوجههاي پرنده با دهان باز ،پاکت
نامه ،صندوق ،ارسال نامه ،پستچي ،تمبر ،پستچي با دوچرخه،
مجسمه ،مجسمه ساز ،صندلي ،گندم ،سلماني ،آرايشگر ،نقشه
يک شهر ،کوله پشتي ،قلم ،مدادتراش ،دستگاه پانچ ،کارت،
دستگاه چمن زني ،کيسه بوکس ،چشم ،اشک ،اره برقي،
موس ،آچار ،استخوان ،سگ ،نابينا ،تابلوي امتحان ،چشم،
فيگور ،تايتانيک ،مجسمه آزادي ،فرشته عدالت ،طناب ،فيل،
زرافه ،پليس ،ماشين پليس ،آمبوالنس ...
 .11تکرار ،مادر مهارت :نگاهي به کليد واژههاي مثالي
به ما يادآوري ميکند که چنين تمريني چقدر به سياليت ذهن
کمک ميکند ،بهگونهاي که ذهن شما بعد از فقط چند روز
(بسته به تمرين و تکرار شما) به سرعت تکيهگاهي ذهني براي
خلق سوژه پيدا ميکند .چرا چنين ميشود؟ چون مغز و ذهن
ناچارند بعد از هر واژه بهسرعت موقعيتها ،مکانها ،زمانها و
تصاوير بيشمار ذهني شما را از ناخودآگاه و آرشيو ذهنيتان
به خودآگاه بياورند و تکرار اين امر موجب ایجاد عادت ذهني
میشود و اگر عادت ذهني ايجاد شد ،ديگر شما نيازمند صرف
انرژي زيادي براي خلق ايده نخواهيد بود چراکه بعد از ديدن

موضوع ،ذهن اتوماتيکوار ميداند بايد چه مسيري را طي کند،
تنها کار شما افزودن اطالعات ،تصاوير و مفاهيم جديد ،يعني
مطالعه بيشتر است ،چون با هر بايت اطالعاتی که شما به
آرشيو ذهنيتان اضافه ميکنید ،در اصل يک گام از کساني که
آرشيو ذهنيشان از شما کوچکتر است جلوتر هستيد .بنابراين
مشخص ميشود مطالعه در همه ابعاد ،اعم از کتاب ،فيلم و
مشاهده رفتارها ،موجب ارتقای شما ميگردد.
 .12مفاهيم شخصي و کليدواژهها :در روش کليدواژهها
شما دقيق ًا به مفهوم و شکلي ميرسيد که نزديک به شخصيت،
احساس و تفکر شماست؛ در حالي که استفاده از فرماليسم و
تغيير شکلي اشيا ،تنها شما را به يک کارتون بدون ذهنيت و
شخصيت شما ميرساند .شما به هر کارتوني در کليدواژهها
برسيد ،در اصل به خودتان رسيدهايد؛ چون شما در درون
ذهنتان جستجو ميکنيد نه در کتابها يا مغز يا کاتالوگهاي
ديگران .ذهن شما فقط خروجیای به شما میدهد که متناسب
با شخصیت و هویت شما
باشد و با توجه به اینکه مغز
يکــي از مهمتريــن داليــل
انسان برای درک حقیقت
اینکــه هنــگام اندیشــیدن
بــه یــک موضــوع دچــار
از فیلترهایی استفاده
قفــل مغــزی مــی شــویم،
میکند که طی سالها این
ايــن اســت کــه بهرغــم
فیلترهای مغزی بر اساس
داشــتن اطالعــات و تصاويــر
فرهنگ شخص ،آموزش
و داشــتههاي ذهنــي کــه
و تربیت اندیشهاش ساخته
ميتوانــد مــا را بــه يــک
کارتــون خــوب برســاند،
شده.

 .1 3ر و شهـــا ي
متفـــاوت ایدهیابی:

دسترســي مــا بــه آن ممکــن
نميشــود و يــا ســهل نيســت،
زيــرا ورود بــه گاو صنــدوق
ذهنــي رمــز ميخواهــد،
مثــل هــر گاوصنــدوق
ديگــري و رمــز ايــن قفــل
بــراي هــر فــردي بــا فــرد
ديگــر متفــاوت اســت

بايد بگويم هر چه بيشتر
با کليدواژهها کار کنيد،
مغز شما قويتر ميشود
و خيلي زود قادر است
که از چند واژه ،همزمان
با موضوع استفاده کند و
شما را به ترکيبات حرفهايتر و پيچيدهتري ببرد؛ چيزي
که مختص نوع تفکر شماست .مغز انسان نياز به تربيت در
فرايند خلق کارتون دارد و متأسفانه روشهاي آموزشي ما
در آموزشگاهها ،روشهاي کالسيکی هستند که اگرچه الزم
است ،ولي هنرجويان ارتباط کمتري با آن برقرار ميکنند.
در این سالها با هنرجويان بسياري گفتگو کردهام و همه
بهطور مشترک يک مشکل دارند :ايدهيابي .آنها نميدانند
چگونه بايد فکر کنند و چگونه به موضوع نزديک شوند .با
اينکه دهها مقاله در نشريات کارتون چاپ شده ،ولي هنوز
اين مشکل حل نشده است.
هدف از اين مطلب اين نيست که اين روش بهترين روش
خلق کارتون است ،بلکه تنها معرفي روشي است در کنار ساير
روشها براي همه کساني که مايلند روشي ديگر هم براي تفکر
خود در خصوص ايدهيابي داشته باشند .هر کارتونيستي روشي
براي خلق کارتون دارد اما آنچه مسلم است اینکه همه چیز با
تمرین و تکرار رشد میکند.
[این مقاله به عنوان یکی از برنامه های جانبی ششمین جشنواره با حضور
هنرمندان رشته های مختلف هنرهای تجسمی ارائه گردید و برای درج در این
ویژه نامه اندکی تلخیص شده است].
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کارتـــون مطبوعاتـــی باعـــث
قـــوام کارتونیســـت مـــی شـــود
آنچـه مـی خوانید گزیده ای اسـت از مصاحبه مفصل ما با اسـتاد جواد علیزاده ،یکی از مشـهورترین کارتونیسـت

هـای ایرانـی در خارج از کشـور .تجربـه طوالنی فعالیـت مطبوعاتی علیزاده بهانه ای شـد تـا با او دربـاره کارتون
مطبوعاتی به گفتگو بنشـینیم.

از لحاظ تاریخی کارتون و کاریکاتور با روزنامهها به وجود
آمد .کارتونیست هنرمندی است که دردها و آالم جامعه را
میشناسد و این مسایل و مشکالت را به شکلی هنرمندانه و
همراه با طنز به جامعه ارائه میکند .این امر میسر نمیشود مگر
اینکه کارتونیست ،کار مطبوعاتی بکند .چراکه در کار مطبوعاتی
است که کارتونیست به شکلی روزانه با مسایل مردم در ارتباط
بوده و نسبت به آنها واکنش نشان میدهد و آثار خود را از طریق
رسانه در اختیار مردم قرار میدهد.
از نظر من جایگاه کارتون در مطبوعات مناسب است به
شرطی که سه مشکل اساسی در این رابطه به طریقی حل شود.
اولین مشکل مسأله دستمزد کارتونیستها و
کاریکاتوریستها در مطبوعات است .همه دست اندرکاران
کارتون اذعان دارند که دستمزد کارتونیستهای مطبوعاتی
پایین است و اگر فکری به حال این مساله نشود ،باعثمی
شود که کاریکاتوریستها به جای کار در مطبوعات به فکر
حضور در جشنوارهها باشند تا از این طریق بتوانند زندگی
خود را تأمین کنند.
مشکل دوم مساله قانون کپی رایت و لزوم رعایت آن
توسط مدیران رسانه است .درست است که ما در کشور به طور
رسمی به عضویت قانون بینالمللی کپی رایت در نیامدهایم ،اما
مدیران رسانهها می توانند از نظر اخالقی پایبند به این قانون
باشند ،چه به این شکل که آثار کارتونیستهای بین المللی را
چاپ نکنند (که در واقع این آثار بدون اطالع صاحب اثر و اغلب
با نگاه پر کردن صفحات مورد استفاده قرار میگیرند ).و چه به

این شکل که آثار هنرمندان داخلی بدون اطالع آنها یا بدون
پرداخت دستمزد به ایشان استفاده نشود.
سومین مساله باز میگردد به انجمن کاریکاتور ایران.
سالهاست که کارتونیستها در پی آن هستند که انجمن
کاریکاتور ایران را تأسیس کنند ،اما حتی اگر این انجمن تأسیس
هم شود ،از ابتدا باید در خصوص بودجه آن و شکل جذب این
بودجه و اینکه از کجا حمایت صورت گیرد و غیره برنامه ریزی
شود .سالهاست خانه کاریکاتور ایران فعالیت دارد .بخش
عمدهای از بودجه این نهاد توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی
شهرداری تأمین میشود و ضمن اینکه معاونت هنری وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز کمکهای مالی به این نهاد انجام
میدهد .اما نکته این است که خانه کاریکاتور هیچ برنامهای برای
حمایت از کارتون مطبوعاتی ندارد و اغلب برنامههایش در جهت
برگزاری جشنواره و  ...است .الزم است برای حمایت از کارتون
مطبوعاتی فکری جدی صورت بگیرد .خود من نظرم این است
که حتی اگر خانه کاریکاتور به شکل شورایی اداره شود ،همین
نهاد نیز می تواند گامهای اساسی در این زمینه بردارد.
من در تمام دوران کارم سعی کردهام میانهرو باشم و با
هرگونه تندروی مخالفت کنم .ما باید در کاریکاتور بدیها را نقد
کنیم ،اما این بدین معنی نیست مستقیم ًا کاریکاتور شخصی را
بکشیم و او را مورد نقد قرار دهیم .گاهی میتوان و الزم است
تا با استفاده از سمبلها و نمادها به جای اینکه شخص را نقد
کنیم ،کار اشتباه را مورد انتقاد قرار بدهیم .کشیدن کاریکاتور
روحانیون طبق قانون برای حفظ حرمت ایشان ممنوع است .در

دهه هفتاد برخی با کشیدن کاریکاتور علما ایجاد حساسیت
کردند در حالی که میتوانستند جور دیگری عمل کنند.
در زمان جنگ ،هم کشور ما و هم عراق درگیر جنگ بود.
در عراق به طور کلی کشیدن کارتون و کاریکاتور ممنوع بود.
درحالی که ما در همان زمان در مطبوعات کاریکاتور
میکشیدیم .درست است که ما بنا به وظیفه ملیمان بیشتر
کاریکاتور عراقیها را میکشیدیم ،اما این امر در کشور بود.
عالوه بر این من در همان زمان کاریکاتوری در نقد گرانیها
کشیدم .این نشان میدهد به رغم برخی تنگ نظریها ،به هر
حال فضای کشور اجازه کار و انتقاد سالم را میدهد.
در اصفهان و در مشهد و دیگر شهرستانها کارتونهای
خوبی در مطبوعات چاپ میشود .اما نگرانی من بیشتر درباره
وضعیت معیشتی کارتونیستهای شهرستانی است.
روزی که تلویزیون و ویدئو به بازار آمد ،برخی معتقد بودند
که صنعت سینما ضربه خورده و از بین خواهد رفت ،در حالی که
اینطور نشد .چراکه شما هیچ وقت حسی را که از دیدن فیلم در
سالن سینما دارید با دیدن فیلم در تلویزیون نمیتوانید مقایسه
کنید .من خودم آدم نوستالژیکی هستم .حس خواندن کتاب و
مجله کاغذی هم هرگز توسط نشریات الکترونیکی قابل انتقال
نیست .به همین خاطر هم من هنوز مجله را روی کاغذ کاهی
چاپ میکنم و خوانندگان هم راضی هستند .بنابراین من نسبت
به آینده خوشبینم.

گفتگو با آیت نادری ،هنرمند کارتونیست و دبیر جشنواره برق
اصفهان درباره کم و کیف جشنواره های کارتون شهرستانی؛

به طور کلی یکی از اهداف جشنوارهها در سراسر دنیا
حمایت از هنرمندان همان حوزههای هنری است.
در رشته کاریکاتور عالوه بر این مورد ،یک دلیل دیگر
هم وجود دارد و آن عدم اعتماد مطبوعات به کاریکاتور است.
همین مسأله باعث شده که هنرمندان شهرستانی هم به
برگزاری جشنوارههای سراسری و بینالمللی اهتمام بورزند.
به عبارتی این حجم باالی برگزاری جشنواره در کشور به
دلیل عدم حضور کاریکاتور در مطبوعات کشور است.
اینکه این تعداد جشنواره در طول سال در کشور در
حوزه کاریکاتور برگزار میشود به دلیل این است که
هنرمندان بستر مناسبی برای کار جز نمایشگاهها و
جشنوارهها ندارند.
رسالت اصلی کاریکاتور ارتباط با مردم است .اگر شما
کاریکاتور را در طول تاریخ خود در ایران و دنیا رصد کنید
میبینید که کاریکاتور غیر از مطبوعات جایگاه دیگری
نداشته است .امروزه کاریکاتور نمایشگاهی شده و جشنوارهها
بستر امنی برای کاریکاتوریستها هم به واسطه جوایز و هم

به دلیل اثرگذاریای که دارد ،تبدیل شدهاند.
یکی از خوبیهای برگزاری جشنوارهها این است که
ادارت مختلف مانند حوزه هنری ،شرکت برق ،شرکت گاز،
استانداری ،هالل احمر و بسیاری از سازمانها و اداراتی که
به مردم خدمت رسانی میکنند ،از همین بستر کاریکاتور
برای اثرگذاری فرهنگی خود استفاده میکنند .حتی نیروی
انتظامی در مباحث مختلف مانند ترافیک ،امنیت و  ...سعی
کرده است پیام خود را از این طریق به مردم برساند.
در کشورهای دیگر به طور قطع میتوانم بگویم
بیشترین جشنوارههایی که برگزار میشود در حوزه
کاریکاتور است حتی میتوان گفت که ما تعداد کمی از این
جشنوارهها را به خود اختصاص میدهیم .در دنیا فکر
میکنم ساالنه  300تا  500جشنواره مختلف برگزار
میشود که برخی از آنها یک دوره برگزار میشود ،برخی
چند دوره و برخی سالها ادامه مییابند .به عبارتی ما بیش
از تعداد روزهای سال جشنواره داریم.
به نظر من حتی این تعداد جشنوارهای که برگزار

جشــنواره بســتر امنــی برای
کاریکاتوریســتها اســت
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وقتـی هنرمنـد میتوانـد بـه تعهـد خـود
عمـل کند که مجموعه شـرایط مهیا باشـد
موضـوع گفتگـوی مـا بـا اسـتاد حسـین نیرومنـد دربـاره وظیفـه کارتونیسـتها در رابطه بـا ایـران آینده
بـود .نیرومنـد فعالیـت حرفهای خـود را از سـال  64در مطبوعـات آغاز کرد و سـالها هم سـردبیری کیهان

کاریکاتـور را بر عهده داشـت.

هنر کارتون مانند همه هنرهای دیگر تعهدی در برابر
جامعه دارد ،اما وقتی هنرمند میتواند دِین و تعهد خود را نسبت
به جامعه عمل کند که مجموعه شرایط برای کار مهیا باشد .اما
متأسفانه امروز مجموعه شرایط برای اهل هنر فراهم نیست و
از این جهت خیلی نمیتوان انتظار داشت که اتفاق ویژهای از
طریق هنرمند کاریکاتوریست بیفتد .ولی در مجموع هنرمندان
ما تا حدی میتوانستند وظایف خود را انجام دادهاند.
خاستگاه اصلی کاریکاتور به هر حال مطبوعات است .این
درست است که گونهای از هنر کاریکاتور هنر نمایشگاهی است،
اما در اصل ،کاریکاتور تعهدش را در قبال جامعه ،در نشریات
است که باید بروز بدهد.
متأسفانه نشریات ما امروز بستر مناسبی برای ارائه آثار
هنری و کاریکاتوری نیست چون نه سردبیران نه مدیران
مسئول و نه جریان مطبوعاتی کشور چندان به هنر ،آن طور که
شایسته است اهمیت نمیدهند و در نتیجه شما این هنر را در
قالب مطبوعاتی خیلی نمیتوانید ببینید .مجموعه آثاری که
امروز در مطبوعات کشور چاپ میشوند خیلی قوی نیستند یا
حتی اگر به لحاظ تکنیکی قوی باشند ،خیلی اثرگذاری الزم را
ندارند .به هر حال اگر قرار باشد در کشور کاریکاتور رشد کند،
الزم است کاریکاتور مطبوعاتی در کشور رشد کند.
اگر روزی متولیان فرهنگ کشور متوجه شوند که هنر
کاریکاتور متعهد میتواند وسیلهای برای این باشد که مدیر

متخلف را افشا کند ،جریانهای غلط را نشان بدهد یا به قول
حضرت امام (ره) نقاط کور سیاسی اجتماعی و حتی نظامی را
بیان بکند ،آن موقع به وظیفه خود عمل کرده است.
همان طور که گفتم اگر کاریکاتور به قالب واقعی خود که
هنر مطبوعاتی است ،برسد ،آنگاه میتوانیم بگوییم که کاریکاتور
اتفاقی جدی در جامعه ایجاد کند .ولی االن نه!
یک بخش پیام تولید آن است ،وقتی پیام تأثیرگذار
میشود که امکان دیده شدن آن فراهم شود .وقتی امکان دیده
شدن پیام به صورت فراگیر فراهم شود ،تأثیر آن هم فراگیر
میشود .اما اینکه آثار هنرمندان صرف ًا در قالب کاتولوگها و ...
چاپ شود ،با اینکه کار خوبی است و تأثیرگذار هم هست و
جامعهای از مخاطب را هم درگیر میکند ،ولی آن انتظاری که
وجود دارد با وضعیت فعلی برآورده نمیشود.
یکی از بحثهای مغفولی که وجود دارد بحث آموزشی
کاریکاتور است که از طریق کارتون میتوان به اموری پرداخت
تا به ارتقای سطح فرهنگ عمومی جامعه کمک کند .در دنیا
زبان کاریکاتور زبان بسیار مؤثری است برای ارتقای فرهنگ
عمومی.
سیستم فرهنگی کشور متوجه نیست که هنرمند یک
وظیفهای دارد ،ولی او هم موظف است زمینههای الزم را برای
رساندن اثر هنری به مخاطب ،فراهم کند .این زمینه در فیلم
میشود سینما ،در نقاشی میشود گالری و در کاریکاتور میشود
نمایشگاه و مطبوعات.
اعتقاد من بر این است که امروز ،حوزه هنر (بحث محتوی

را اگر کنار بگذاریم و به خود مدیوم هنر فکر کنیم) جلوتر از همه
رشتههای دیگر ایستاده است.
در حوزه کاریکاتور ما از همه کشورهای منطقه جلوتر
هستیم و به واقع میتوان گفت که جزو  10کشور برتر دنیا در
حوزه کاریکاتور نمایشگاهی هستیم.
مشکل اساسی در این زمینه ،محتوا است .به بیان دیگر
اینکه چه مقدار از اینگونه آثار هنری ،بیانگر اندیشه و آرمانهای
انقالب اسالمی است .مشکل اینجاست و اتفاقی هم که باید
بیفتد در این حوزه است وگرنه در خود مدیوم هنر ما از صنعت
و تکنولوژی و  ...جلوتر هستیم ،چون رقابت ما در حوزه هنر،
اآلن کام ً
ال رقابتی جهانی است .اما در بحث محتوا ،خیر.
وجوه سیاسی کاریکاتور پررنگتر از سایر جنبههای آن
است .بنابراین به این سادگی نیست که نشریهای که دیدگاه
متفاوتی نسبت به ما دارد ،اجازه بدهد ما کاریکاتورهایمان را در
آن نشریه به نمایش بگذاریم .حتی در ایران هم این اتفاق
نمیافتد .این انتظار ،انتظار درستی نیست .ما در نهایت میتوانیم
در نمایشگاههای جهانی حضور پررنگ داشته باشیم .انتظار
اینکه کارتونهای ما در نشریات بینالمللی حضور داشته باشند
چندان منطقی نیست .البته هستند هنرمندان بینالمللی که با
نشریات بینالمللی همکاری دارند .اگر کارتونیستهای ما قوی
باشند ،میتوانند درباره موضوعهای عمومیتر کار کنند و در
نشریات بینالمللی به چاپ برسانند .ولی اینکه در نشریات
منطقه که اساس ًا نشریات آزادی نیستند ،نمیتوان انتظار داشت
که کاریکاتوریست ما کار انجام دهد.

میشود کم است .در این بین اتفاقهایی هم میافتد که باید
به سمت اصالح آنها پیش برویم .مثال چند جشنواره
بینالمللی که خانه کاریکاتور تهران در چند وقت اخیر برگزار
کرد ،مانند جشنواره هولوکاست ،جشنواره یمن ،جشنواره
داعش و  ...به رغم اثرگذاری بینالمللی مناسب و بازخورد
خیلی خوب ،نارضایتیهایی را هم از منظر داوری ایجاد کرد،
به دلیل انتخاب آثار متشابه .به رغم این اشکالهای جزئی،
اما کلیت ،کلیت مناسبی است.
در چنین جشنوارههایی که توسط ارگانها حمایت
میشود ،آن سازمان وظیفه دارد بهرهبرداری الزم را از آثار
جمع آوری شده با توجه به هزینههایی که دارد ،انجام دهد.
به نظر من الزم است آن چیزی که مدیریت واحد شهری یا
مدیریت واحد هنری نامگذاری میشود ،برای نشر آثار در
سطح وسیع تر اتفاق بیفتد.
وقتی یک جشنواره برگزار میشود ،فضایی ایجاد
میکند که ظاهرش این است که ارگانی به هنرمند سفارش
میدهد .ولی واقعیت این است که سفارشی نیست .چرا که

ماهیت آن متفاوت است .شما این طور در نظر بگیرید که من
دارم اثرم را برای جشنواره شما ارسال میکنم ،به طور
رایگان هم در اختیار شما قرار میدهم ،و این اثر در یک
کوران داوری قرار میگیرد و ممکن است جایزهای ببرد یا نه.
این روالی است که در همه جشنوارهها دنیا معمول است.
کاریکاتوریستها به این مسأله به چشم سفارشی بودن نگاه
نمیکنند و باعث سفارشی شدن کارهایشان نمیگردد.
برخی هنرمندان هستند که به طور کلی در جشنوارههای
موضوعی شرکت نمیکنند .حتی در بین این هنرمندان هم
دالیلی که وجود دارد ،کمتر به این مسأله مربوط میشود،
یعنی اینکه بگویند به دلیل اینکه ما داریم اهداف آن سازمان
یا ارگان خاص را برآورده میکنیم ،در جشنواره حضور
نداریم.
متأسفانه هزینههایی که توسط ارگانهای دولتی یا
بخش خصوصی برای برگزاری جشنواره پرداخت میشود،
معمو ًال نسبت بسیار عجیبی دارد با آنچه در تهران اتفاق
میافتد .ساماندهی به این تفاوت معنادار ،نیازمند یک نوع از

همکاری بین هنرمندان و برگزار کنندگان است .خانه
کاریکاتور میتواند این امر را ساماندهی کند و سازمانها و
ادارت شهرستانها را برای مدیریت هزینهها مجاب کند .در
عین حال وقتی هنرمندانی در شهرستان در حال برگزاری
جشنوارهها هستند ،تهران میتواند نقش حمایت کننده
معنوی خود را ایفا کند.
با توجه به اینکه جشنوارههای مختلفی در سراسر
کشور و با حمایت ارگانهای مختلف انجام میشود ،به تبع
تنوع موضوعی هم در این سالها خوب بوده .تنوع
موضوعی جشنوارهها از طرفی هم به دلیل بومی بودن
آنهاست .به عنوان مثال در جنوب جشنواره خلیج فارس
برگزار میشود و در ساری جشنواره جنگل .اگرچه خیلی
از ارگانها هم ترجیح میدهند که جشنواره با موضوعهای
عمومی تر برگزار کنند ،مثل حوزه هنری؛ چون رسالت
حوزه هنری بیشتر به هنر در ابعاد عمومیتر آن بر
میگردد ،بنابراین جشنوارههایی با موضوعاتی چون ایران
 1404برگزار میکند.
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میزگردی با حضور داوران جشنواره
در خصوص مسایل روز کارتون ایران؛

از ش ــباهتهای ناگزی ــر
تـــا ایدههـــای نـــاب
ضمن تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید ،برای
شروع گفتگو از هیأت داوران خواهش میکنم تا نظر خود
را درباره کیفیت آثار جشنواره ایران آینده بفرمایید.

عبدی :اجازه بدهید بحثم را اینطور آغاز کنم که در هر
دورهای هنرمندانی وجود دارند که کیفیت باالیی از خود
نشان میدهند و در دورههای دیگر ما دچار افت میشویم .در
حوزههای دیگر هم همین طور است .مث ً
ال تیم ملی فوتبال هم
در دورههای رشد میکند و در دورههایی دچار افت میشود .در
کارتون هم همین گونه است .در یک زمانی تعدادی هنرمند
پا به عرصه گذاشتند که باعث حیرت همه شدند و افتخارهای
زیادی کسب کردند و درخشیدند .اما این طبیعی است که وقتی
شما چند بار جایزه معتبر بینالمللی کسب میکنید ،ممکن است
که چندان به برخی از جشنوارههای ملی و استانی توجه نکنید.
در نتیجه در جشنوارهها جا برای تعدادی از هنرمندان دیگر باز
میشود .این امر خوبی است ،اما از طرفی ممکن است کیفیت
آثار پایین بیاید که این هم طبیعی است .همین میتواند تبدیل
شود به سکوی پرتابی برای هنرمندان آینده .به نظر من نه
تنها در این جشنواره،
بلکه در جشنوارههای
عبـدی :ما فعلاً در اقتدار
دیگر در ایران هم
هسـتیم و در خیلـی از
این اتفاق در حال
اوقـات حـرف اول را در
دنیـا میزنیـم .ایـن اتفاق
رخ دادن است .چون
قبلاً نمیافتـاد .قبـل از
جشنوارهها به کیفیت
انقالب که شـاید یکی دو
اهمیت میدهند ،در
کاریکاتوریست بودند که
نتیجه این مسأله روی
در جشـنوارههای معتبـر
کمیت تأثیر میگذارد
شرکت میکردند .اساس ًا
امـکان شـرکت وجـود
و تعداد آثار رسیده
نداشت ،اطالعرســــانی
کم میشود .بنابراین
ضعیف بـــــــــــــود
با توجه به مقدمهای
که گفتم ،شاید تعداد
آثار کم شده است ،ولی آثاری از هنرمندان جدید و جوانی
دیدیم که در سالهای قبل جای قدرت نمایی و اقتدار نداشتند
و این موقعیت امروز برایشان پیش آمده .از این نظر میشود
گفت که جشنواره خوب بوده است .بنابراین نمیتوان گفت که
کیفیت آثار خیلی باال بوده .در تمام جشنوارههایی که اخیراً
برگزار میشود و افراد حرفهای در آن شرکت میکنند ،شاهد
همین سطح کیفی هستیم.
دورانی اوجی که به آن اشاره کردید مربوط به چه
سالهایی بوده است؟

میزگـرد

عبدی :به طور مشخص در  10سال گذشته جوانهایی
بودند که آمدند و کم کم رشد کردند و اآلن وزنههایی هستند
و هر کدام از اینها سی یا چهل جایزه بینالمللی معتبر را کسب
کردهاند .ما فع ً
ال در اقتدار هستیم و در خیلی از اوقات حرف اول

هنـوز چنـد دقیقـهای از داوری آثار جشـنواره نگذشـته بود کـه از داوران خواهـش کردیم تا

بـا حضـور در یک میزگـرد ،به بحـث درباره آثـار رسـیده به جشـنواره بپردازنـد .صحبت
از جشـنواره ایـران آینده در افق  1404شـروع شـد و به مسـایلی کـه در خصـوص داوری در

جشـنوارههای مختلف شـاهد آن هسـتیم کشـیده شـد .آنچه میخوانید نتیجه این گفتگوی

یـک سـاعته بـا داوران ششـمین جشـنواره کاریکاتور حـوزه هنری خراسـان شـمالی ،آقایان

عبـاس عبـدی ،مسـعود ضیایـی زردخشـویی ،داوود یاراحمـدی ،محمدعلـی رجبـی و عباس
ناصری اسـت.

را در دنیا میزنیم .در بسیاری از جشنوارههای معتبر بینالمللی،
اسامی شرکت کنندگان ایرانی به وفور دیده میشود .این اتفاق
قب ً
ال نمیافتاد .قبل از انقالب که شاید یکی دو کاریکاتوریست
بودند که در جشنوارههای معتبر شرکت میکردند .اساس ًا امکان
شرکت وجود نداشت ،اطالعرسانی ضعیف بود و  ...اما در ده
دوازده سال اخیر نسلی از کارتونیستها آمدهاند که من به آنها
افتخار میکنم ،از آثارشان لذت میبرم و از آنها یاد میگیرم.
تنها نگرانی من این است که تا چند سال دیگر که این
جوانها پیشکسوت میشوند ،آیا ما نسلی را تربیت کردهایم
که جایگزین آنها بشوند یا خیر .و اال از لحاظ کیفی ،نه تنها
در منطقه اول هستیم ،بلکه در بسیاری از نقاط دنیا ،جزو چند
کشور برتر هستیم.
ضیایی :جشنواره ایران آینده در افق  1404چون موضوع
جدید و نسبت ًا سختی داشت ،یک حسن داشت و آن هم این
بود که کارتونیستهایی برای این جشنواره کار دادند که
مجبور بودند بنشینند و به این موضوع فکر کنند .یک وقتی ما
موضوعهایی را انتخاب میکنیم که خیلی تکرار میشود مثل
محیط زیست ،ترافیک و  ....بنابراین کارتونیستها در آرشیو
خود جستجو میکنند ،چون مشخص ًا کارتونیستهای حرفهای
به دلیل تکرار این موضوعها ،همیشه در آرشیوشان کارتون با
این موضوعها دارند .به همین دلیل کارتونیستها عموم ًا در
چنین جشنوارههایی با کارهای آرشیویشان شرکت میکنند
و سعی نمیکنند که فکر کنند و اثری تولید کنند .وقتی شما
به موضوعی مثل محیط زیست ،سالی چهار بار مجبورید که
فکر کنید ،به زیر و بم این موضوع فکر میکنید و به آن سوژه
از زوایای مختلف نگاه میکنید و هر بار به یک نقطه جدیدتر
میرسید .اما همانطور که گفتم کارتونیستها مجبور بودند که
برای این جشنواره فکر کنند و به دلیل اینکه موضوع جدید و
سخت بود ،نباید انتظاری که از آثار این جشنواره داریم ،مانند
جشنوارهای باشد که مدام تکرار میشود ،چراکه هنرمندان
برای اولین بار است که به این موضوع فکر میکنند .در نتیجه
کسانی که در این جشنواره برگزیده شدند ،از این نظر که برای
این جشنواره فکر کردند ،قابل تقدیر هستند .اما به طور کلی
اگر بخواهیم راجع به سطح کیفی جشنواره بگوییم ،نسبت
به دیگر جشنوارهها نه خیلی باالتر و نه خیلی پایینتر است،
به این دلیل که کارتونیستهایی که در این جشنواره شرکت
کردند ،کارتونیستهایی هستند که جوایز متعدد بردهاند و در
دیگر جشنوارهها هم شرکت میکنند.
رجبی :جشنواره کاریکاتور ایران آینده در افق  1404روایتی
از سند چشمانداز ایران است که تصویری زیبا و مثبت از آینده
قرار است که نشان دهد .این جشنواره به نظر پیشخوان و
ویترین و یا به عبارت بهتر پیشبینی تصویری از آن افق
است که توسط کارتونیستها انجام شده است .پرداختن به

این موضوع با توجه به اینکه نگاه اول یک کارتونیست ،نگاه
منتقدانه است ،کمی کار را برای هنرمندان سخت کرده بود،
ولی همین امر باعث شده بود که هنرمندان با تفکر و تعمق
بیشتر کار کنند .از منظر دیگر ،فرهنگ سازی و آمادهسازی
ذهنی برای جامعه که یکی از اهداف این جشنواره است ،به
نحوی میتوان گفت که توسط کارتونیستها شروع شده است
و تکثیر و توزیع آثاری که از این جشنواره منتشر میشود،
میتواند در ترسیم سند چشمانداز بین جامعه نقش داشته باشد.
ناصری :ما از روز اول که جشنواره را شروع کردیم
میدانستیم که امسال از نظر کمی با افت مواجه خواهیم شد.
همان طور که دوستان هم اشاره کردند ،موضوع به نوعی
دارای حساسیت بود و مهمتر اینکه قب ً
ال چنین موضوعی را
نداشتیم .اما نکته مهم این است که بخش اعظمی از 371
اثری که در جشواره به دست ما رسید ،تولید شده و میتوان
گفت به نسبت اینکه کارها تولیدی (و نه آرشیوی)اند ،آثار
خوبی هستند .شاید به نسبت جشنوارهای با موضوعی مثل
محیط زیست -همان طور که جناب ضیایی اشاره کردند -و
همه آرشیو غنیای از آن دارند ،ضعیفتر باشد ،اما به نسبت
جشنوارهای که قرار است همه آثار آن تولید شوند ،من مدعی
هستم که چیزی کم ندارد.
عبدی :ضمن اینکه موضوع هم موضوع سختی بوده .در
این گونه موضوعها کمتر میتوان کاریکاتور کشید .ممکن
است این موضوع برای شعر ،خوشنویسی ،مجسمهسازی و
 ...خوب باشد ،ولی برای کاریکاتور که همواره باید انتقاد و
اعتراض کند ،سوژه مناسبی نیست ولی با همه اینها بچهها
خیلی خوب زحمت کشیده بودند .شاید بتوان گفت که اگر
موضوع کمی لطیفتر یا خشنتر باشد ،بچهها بهتر میتوانند
سوژه یابی کنند.
یاراحمدی :در مورد کیفیت آثار باید بگویم که عم ً
ال
بسیاری از آثار به سمت تصویرسازی رفته بود.
آیا این به خاطر موضوع جشنواره بود؟

یاراحمدی :نه! در چند سال گذشته ،در جشنوارهها (خطاب
من به جشنوارههای کاریکاتور حوزه هنری خراسان شمالی
نیست) آثاری مورد توجه قرار گرفته بودند که به لحاظ ساخت
و ساز ،پردازش تصویری ،تکنیکهای دیجیتالی (که بسیار
مرسوم شده است) و  ...خیلی به این سمت گرایش پیدا کرده،
چراکه عمده جوایز به چنین آثاری داده شده است .این بود که
اجراها از کارهای خطی دور افتاده بود .داوران این جشنواره به
اجماعی رسیدند که برگردیم به آن سنت و آن اجراهای اولیه
که هنرمندان از کاریکاتور دور نشوند .به همین دلیل خیلی از
کارهایی که به سمت گرافیک یا تصویرسازی میل کرده بود،
از دور خارج شدند چراکه قرار نیست ما یک اثر گرافیکی را
جایگزین کاریکاتور کنیم .این مرحله اول فیلتر آثار بود و آنچه
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به جا ماند ،آثار خطی خوبی بودند که میتوانم بگویم قابل دفاع
است و هم به لحاظ اجرایی نسبت به آثار خارجی قابل رقابت.

با توجه به تجربیات مختلفی که هر کدام از شما به عنوان

داور در جشنوارههای مختلف داشتهاید ،خواهش میکنم
بفرمایید در داوری جشنواره کاریکاتور چه فاکتورهایی باید
مورد توجه قرار بگیرند؟

عبدی :برخی نوآوریها و دادن خطوط تازه باعث میشود که
بعضی از سوژهها برجسته شوند و کاریکاتوریستهایی که این
سوژهها را کار میکنند ،خودشان را از سایر کاریکاتوریستها
متمایز میکنند .تا وقتی که این نوآوری در کار ایشان باشد
باقی میمانند .شما بازیگری را در نظر بگیرید که مدام در حال
انتخاب نقشهای مختلف است در مقایسه با بازیگری که
همیشه یک نقش را ایفا میکند .اما برخی از هنرمندان هستند
که منتظرند ببینند کدام اثر در جشنوارهای برنده جایزه میشود
تا آنها در جشنواره بعدی همان تم را انتخاب کنند .بنابراین
نوآوری اصل اول است .ناب بودن سوژه ،هماهنگی و ارتباط با
موضوع ،متفاوت بودن ،طراحی قوی یا ضعیف ،رعایت کردن
یا نکردن پرسپکتیو و ...دالیل زیادی برای رد یا قبول یک اثر
در هر جشنوارهای هست .اما بی عدالتی وقتی پیش میآید که
ما مجبور میشویم از بین  10یا  20اثری که به مرحله نهایی
رسیدهاند ،دو یا سه اثر را انتخاب کنیم ،آن هم به این دلیل که
نمیتوان به همه آثار جایزه داد.
یاراحمدی :یک بخش از داوری هم نسبی و فراخور احوال
داوران است .هر داوری در طول سالیان فعالیت خود با تکنیکی
کار میکند و آثاری را انتخاب میکند که این انتخابها تبدیل
میشوند به یک تیپ با عالقههای مشخص آن داور .ضمن
اینکه مواردی که جناب عبدی فرمودند ،حتم ًا باید در آن قالب
رعایت بشود .ممکن است یک داور کارهای سوررئال را بپسندد
و داور دیگر به قدرت خط یا رنگ گذاری توجه کند .اما به طور
کلی در هر اثری باید ویژگیهای پایه شامل مبانی گرافیک،
چهرهپردازی ،جغرافیای جایگیری عناصر و  ...رعایت شود.
این است که انتخابها تا حدودی نسبی هم هست.
ضیایی :بر اساس آنچه آقایان عبدی و یار احمدی گفتند،
داوری به طور خالصه پنج فاکتور دارد که عبارتند از داشتن
ایده خالقانه ،مرتبط بودن با موضوع ،عدم تشابه (چراکه تشابه
خط قرمز مسابقه است و اثری که تشابه داشته باشد حذف
میشود) ،فضاسازی و طراحی مناسب و داشتن طنز مناسبی

که همه افراد بتوانند زود با آن ارتباط برقرار کرده و اثر را بفهمد.
یک اثر باید همه این فاکتورها را داشته باشد تا اینکه تازه
همانطور که استاد یار احمدی گفتند ذائقه و سلیقه داورها وارد
شود .یعنی در واقع اینطور نیست که بگوییم داوری سلیقهای
است .بلکه اثر باید این پنج فاکتور را داشته باشد تا به مرحله
باالتر بیاید و تازه در فینال است که سلیقه داور به عنوان یک
فاکتور وارد میشود .تازه در همان مرحله هم بحث میشود
چرا که آثار برنده عموم ًا توسط هنرمندان جوانی که وارد این
کار میشوند الگوسازی میشود و به عنوان مثال سعی میشود
که یک اثر خطی حتم ًا جزو آثار برنده باشد تا هنرمندان جوان
به سمت نقاشی ،تصویرسازی ،فتوطنز یا گرافیک نروند و سعی
میشود آثاری انتخاب شود که کاراکتر و شخصیت کاریکاتور
را داشته باشد .از طرفی به دلیل اینکه بسیاری از کارتونیستها
اآلن کارهای پر ساخت و ساز انجام میدهند ،سعی میکنیم
آنها هم در آثار منتخب بمانند ،نه اینکه به طور کامل حذف
شوند چرا که باعث تنوع و رنگ و لعاب دادن به فضای
جشنواره میشود.
اما به رغم اینکه همه داوران جشنوارههای مختلف در

سالهای گذشته ،متفق القول بر این اصول تأکید داشتهاند،
اما خصوصاً در یکی دو سال گذشته میبینیم که پس از
داوری جشنوارهها همیشه اعتراضهای فراوانی از جانب
برخی افراد به داوریها صورت میگیرد .دلیل این امر را
چه میدانید؟

رجبی :در جشنوارههای کارتون ما با قشری طرف هستیم
که اساس روحیهاش بر نقد و انتقاد است .قطع ًا نتیجه جشنواره
هم موضوعی است که میتواند به آن نقد داشته باشد و برای
نقد هم اولین هدفی که پیش روی منتقد است ،بحث داوری
است .گاه کسانی که همیشه در جشنوارههای مختلف شرکت
دارند ،تیمهای داوری را شناسایی میکنند و گاهی این شائبه
به وجود میآید که چون فالن داور در این جشنواره داوری
میکند ،افراد خاصی را انتخاب میکند .قطع ًا این طور نیست.
یعنی شما به عنوان داور نمیتوانید یک کار که به لحاظ
شکلی ،اصول و مبانی هنرهای تجسمی را رعایت نکرده
است ،در فینال از آن دفاع کنید .در جشنوارهها هم هدف این
است که پیام آن جشنواره را به مخاطبها انتقال بدهد .یعنی
سوای بحث شکلی اثر در داوری ،توانایی هنرمند در انتقال پیام
بسیار اهمیت دارد .آثاری هم که انتخاب میشوند ،با در نظر

گرفتن همه این مسایل است .این اعتراضها به نوعی طبیعی
هم هست .ما در مسابقات ورزشی هم شاهد این هستیم که
تیمها یا ورزشکاران بازنده ،برای آرامش روانی هم که شده
تقصیر باخت را بر گردن داوری میاندازند.
ناصری :من فکر میکنم این بحث فقط در ایران است،
چون ما ایرانیها ک ً
ال معترضیم .در جشنوارههای خارجی ،من
هیچ جا چنین چیزی را ندیدهام ،مگر در جایی که تشابه اثری
آشکار شود.
ضیایی :در جشنوارههای داخل ایران هم ما هیچ فرد
خارجی را ندیدهایم که اعتراض کند.
ناصری :به نظر من هنرمند واقعی باید طور دیگری
اعتراض خود را بیان کند .به عنوان مثال من در جشنوارهای
شرکت کردهام و اعتقاد داشتم که باید اول میشدم ولی
نشدم و معتقدم که داوری بد بوده .من با برنده شدن در چهار
جشنواره دیگر باید اعتراضم را به این قضیه نشان بدهم اگر
که فکر میکنم بد داوری شده و داور به رفقایش جایزه داده
است ،نه اینکه با سر و صدا و هوچیگری این کار را بکنم.
یاراحمدی :ما یاد نگرفتهایم به داورها و انتخابهای ایشان
احترام بگذاریم.
ناصری :اعتراض در خارج از کشور هم هست ،به صورت
صنفی و شدید هم هست ،اما برای اینکه چرا فالن کار که
متشابه است ،جایزه گرفته .اما اینکه به داور بگویند تو با فالن
کس رابطه داری و به دوستت جایزه دادهای و  ...را من در
جشنوارههای خارجي اصال نديدهام.
ضیایی :البته این حرفها تیم داوری را مبرا نمیکند و
به این معنی نیست
که تیمهای داوری
ضیایـی :ایـن دلیـــل بـر
ما در ایران تیمهای
ایــــن نیسـت که مـا در
بسیار خوبی هستند.
داوریمان مشکل نداریم.
بـه عقیـــده مـن ،مـا در
من چنین چیزی را
داوریمان مشــکل داریم،
قبول ندارم .تیمهای
مشکلمان هم بسیار زیاد
داوری توسط دبیر
اسـت ،روی آن هـم بایـد
انتخاب
جشنواره
بسیـــار بحث کنیـم که
بتوانیــــم داوریهایمان
میشود و گاهی هم
را تخصصیتر کنیـــــم.
امکان دارد که بر
داور باید بتوانــــد تشابه
اساس شایستگیها
را تشـخیص بدهــــــد.
نباشد ،خیلی از این
انتخابها ممکن
است به خاطر روابط باشد ،خیلیها ممکن است بر اساس
سفارش اسپانسر باشد ،حتی دبیر هم ممکن است برای انتخاب
داور چندان دستش باز نباشد .بنابراین او ًال داورها ممکن است
توسط دبیر انتخاب نشوند ،ثانی ًا چیدمان تیمهای داوری به نظر
من چندان مناسب نیست ،یعنی از بین افراد متخصص انتخاب
نمیشوند .انتخاب داور با سه معیار است؛ افراد متخصص ،افراد
نامدار ،افراد سفارش شده .در تمام جشنوارههایی که ما در داخل
ایران برگزار میکنیم از این سه قشر وجود دارند .بنابراین اگر
دست دبیر باز باشد که داورها را تنها از بین متخصصان انتخاب
کند ،مشخص ًا خروجیهای بهتری میدهد و اعتراضها کمتر
شده و اعتماد کارتونیستها هم بیشتر خواهد شد .ولی وقتی
تیمهای داوری مدام تکرار میشوند ،خروجیها هم تکراری و
سلیقهای میشود .بدیهی است که شما وقتی از یک سلیقه
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داور انتخاب میکنید ،خروجیهایتان هم از یک سلیقه است.
شما میبینید که یک کارتونیست در  10جشنواره پشت سر
هم برنده میشود .پیگیر که باشید میبینید که یک تیم در
حال داوری این جشنوارهها است و حتی اگر یک تیم داوری
را انجام ندهد ،یک سازمان کار داوری را انجام میدهد که
آن سازمان به چنین خروجیهایی معتقد است ،یعنی طوری
چیدمان را انجام میدهد که خروجی مشابه دریافت کند .پس
برخی از انتقادها به داوری در ایران کام ً
ال درست است و اینطور
نیست که تمام داوریهای ما درست است و هیچ مشکلی
ندارد و خروجیهای ما کام ً
ال خروجیهای درستی است .من
فکر میکنم بخشی از این قضیه به داوریها ارتباط دارد و
بخشی دیگر به هنرمندان.
عبدی :من با این امر موافق نیستم .به هر حال شخصی
به نام دبیر جشنواره ،یک تیم را به عنوان داور انتخاب کرده
است .ما باید یاد بگیریم که احترام بگذاریم .داور کسی است
که بر اساس یک فاکتورهایی انتخاب شده است ،هنرمند حق
اعتراض ندارد .همه این اعتراضها هم بر مبنای پول است.
اگر مبنای این قضایا هنر بود ،هیچ وقت چنین اتفاقی نمیافتاد.
من به شما قول میدهم که در هیچ داوری امکان ندارد که
پارتی بازی شود ،مگر اینکه اصل قضیه زیر سؤال باشد؛ مث ً
ال
در جایی یک نفر به تنهایی داوری میکند ولی اسم چند نفر
را به شکل صوری ذکر کرده است ،آنجا دیگر داوریای وجود
ندارد .من چند سالی است توفیق این را دارم که با جوانها
کار کارگاهی انجام بدهیم .همان روز اول با آنها اتمام حجت
میکنم که شما حق هیچگونه اعتراضی به داوریها ندارید.
مسأله اینجاست که
این را یاد نگرفتهاند.
یاراحمدی :یک بخش از
میبینند در فالن
داوری هم نسـبی و فراخور
جشنواره هزار دالر
احـوال داوران اسـت .هـر
داوری در طـول سـالیان
جایزه میدهند ،در
فعالیـت خـود بـا تکنیکی
جشنوارهای دیگر سه
کار میکنـد و آثـاری را
هزار دالر میدهند
انتخـاب میکنـد کـه این
و ...وقتی جایزه به
انتخابها تبدیل میشوند
به یک تیپ بـا عالقههای
طرف تعلق نمیگیرد،
مشـخص آن داور  ...ایـن
چون فکر میکند
اسـت کـه انتخابهـا تـا
خیلی زحمت کشده
حدودی نسـبی هم هست.
است ،شروع میکند به
تخریب .من میگویم
اص ً
ال چگونه میشود که پارتی بازی کرد .در همین جشنواره
اثری بوده که من به آن رأی دادم ،شما مخالف آن بودید ،مگر
من اعتراض میکنم که چرا اینطور است؟
ضیایی :ببینید! من اعتراض به داوری را نمیپذیرم .چون
فصلالخطاب جشنواره و کسی که حرف نهایی را میزند داور
است ،یعنی تمام شرکتکنندگان وقتی که در یک مسابقه
شرکت میکنند ،پذیرفتهاند که دیگر خودشان حق قضاوت
ندارند .این یعنی اینکه من وقتی در مسابقهای شرکت میکنم،
دیگر نمیتوانم خودم قضاوت بکنم که اثر من بهتر است و
چرا فالن اثر جایزه گرفته .اگر من در چنین مقامی هستم
دیگر شرکتکننده نیستم بلکه قاضی هستم .پس اگر من در
یک مسابقه شرکت کردهام ،قضاوت را به «دیگری» سپردهام،
در نتیجه من حق اعتراض را از خودم سلب کردهام .اعتقاد

من این است که داوری انجام میشود و وقتی تمام شد ،آن
جشنواره را باید برای خود تمام شده بدانیم و به مسابقههای
دیگر فکر کنیم .اما این دلیل بر این نیست که ما در داوریمان
مشکل نداریم .به عقیده من ،ما در داوریمان مشکل داریم،
مشکلمان هم بسیار زیاد است ،روی آن هم باید بسیار بحث
کنیم که بتوانیم داوریهایمان را تخصصیتر کنیم .داوری
تخصصی یعنی چه؟ داوری فقط این نیست که بگوییم این
اثر خوب است یا نه .داور باید بتواند تشابه را تشخیص بدهد.
خیلی از جشنوارههای ما خروجی مشابه دارد و جایزه بزرگ را
به اثری میدهیم که تشابه کامل دارد .چرا؟ به دلیل اینکه داور
تخصص تشابه ندارد .من یا افراد دیگر نباید بگوییم که این اثر
مشابه است ،داور باید خودش این را تشخیص بدهد.
یاراحمدی :علت اینکه این تشابهها اتفاق میافتد این
است که -اجازه بدهید کمی واضحتر صحبت کنیم -آن داور
خودش را روزآمد نکرده است .جناب عبدی در ابتدای بحث
اشاره کردند که هنرمند باید خود را به روز نگه دارد .این داور از
بس کار ندیده است ،از بس آثار خارجی را رصد نکرده ،کاری
که تنها تکنیک قوی دارد را انتخاب میکند.
عبدی :اص ً
ال مگر میشود که شما همه کارها را ببینید؟ مگر
بیکاری که بتوانی این کار را بکنی؟
یاراحمدی :منظورم این نیست .مث ً
ال شما در طول سالهای
گذشته هر روز تعدادی اثر دیدهاید .این ذهن شما را تر و تازه
نگه میدارد.
ً
ناصری :گاهی اوقات کاری هست که الزاما مشابه آن را
ندیدهایم ،ولی از نوع ایده و پرداخت کام ً
ال واضح است که
کار کپی است.
عبدی :طرف اثری از خارج از کشور را بر میدارد ،امضای
آن را پاک میکند و امضای خودش را میگذارد و دوباره در
همان کشور برنده میشود .هنرمند باید احترام بگذارد و از همه
مهمتر باید شرف و وجدان کاری داشته باشد و نباید تقلب کند.
ناصری :این افرادی که دائم ًا اعتراض میکنند ،باید یک
چیز را یاد بگیرند و آن هم اینکه از قدیم گفتهاند پیشگیری
بهتر از درمان است .وقتی جشنوارهای داوریاش صوری
است و داستانهایی که همه میدانیم در آن اتفاق میافتد،
وقتی دوباره فراخوان میدهد ،همه این دوستان با بهترین
کارهایشان دوباره در آن شرکت میکنند .من در یکی از
این جشنوارهها به دوستان گفتم شما که میدانید داوری به

این شکل است ،برای چه شرکت میکنید ،شرکت میکنید
که اعتراض کنید؟
عبدی :طرف اعتراض میکند ،بعد همین فرد در جای
دیگری داور میشود و دیگران به او هم اعتراض میکنند.
تو به چه دلیل تخم این کار را میکاری که در نهایت دامن
خودت را هم بگیرد؟ این کار کام ً
ال غیر حرفهای است.
ناصری :قانونی که ما از بزرگترهایمان یادگرفتهایم این
است که وقتی کاری برای جشنوارهای فرستادی ،فراموش کن
که کار را برای کجا ارسال کردهای که اگر هم برنده شدی،
حس غافلگیری در تو به وجود بیاید.
ضیایی :در صورتی که اآلن هنگام داوری با آدم تماس
میگیرند تا نتیجه را بدانند!
رجبی :در مورد آفت تشابه باید بگویم که با توجه به
گسترش فضای مجازی و دسترسی به اطالعاتی که اآلن
بسیار فراگیر و آسان شده است و اینکه سایتها و سندیکاهایی
هستند که دارند روزانه چندین کار را به اشتراک میگذارند
حتی به روزترین اساتید -امکان اینکه همه این کارها رابتواند در آرشیو ذهنی خود ثبت کند و این را بتواند در داوری
خود لحاظ کند ،اساس ًا شدنی نیست .منتهی راهکاری که در
جشنوارههای بینالمللی دیگر هم دارند این است که در یک
بازه زمانی اگر مشخص شد که واقع ًا این کار تشابه دارد (آن
هم تشابه عمد ،یعنی تشابهی که نتوانی آن را به این نسبت
بدهی که دو نفر در دو نقطه مختلف یک ایده به ذهنشان
خطور کرده است) راهکاری حقوقی باید برای آن تعریف کرد
که امکان بازگشت آن جایزه و اعالم عمومی آن به جامعه
کارتونیستها وجود داشته باشد که این کار به این دلیل
جایزهاش پس گرفته میشود.
ضیایی :چنین کاری در دنیا انجام میشود ،یعنی اگر کاری
تشابه داشته باشد ،آن را از جوایز جشنواره خارج میکنند.
یاراحمدی :جشنواره وردپرس فتو هم همین اتفاق میافتد؛
عکسی را که انتخاب کرده بودند ،به علت ساختگی بودن
عکس ،آن را از دور خارج کردند.
ضیایی :ما در ایران چنین کاری نمیکنیم .یعنی یک سری
تعارفات و حاالت عاطفی ایرانیمان باعث میشود که این کار
را نکنیم .فکر میکنیم این کار خوب است در حالی که بسیار
آفت دارد .اما به طور کلی باید بگویم که داشتن تشابه در
بیست درصد کارها در هر جشنوارهای طبیعی و پذیرفتنی است.
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وقتی شما سیزده اثر برنده قرار است انتخاب کنید ،داشتن دو یا
حتی سه اثر مشابه هم طبیعی است.
عبدی :جواد مجابی کتابی ترجمه کرده است به نام شباهت
ناگزیر که در آن به مواردی اشاره میکند که در هنرهای
مختلف دو هنرمند در فاصلههای زمانی ،آثاری شبیه به هم
تولید کردهاند .این امر در همه هنرها هست ،در کارتون هم
وجود دارد .این البته فرق میکند با اینکه کسی عین اثر
شخص دیگری را بیاورد؛ اسم این دیگر سرقت است .مسأله
این است که کاریکاتور نسبت به بسیاری از هنرهای تجسمی
هنر جدیدتری شناخته میشود .جوانهای ما هم بلد نیستند
و با روال کار آشنا نیستند ،یعنی فرهنگ آن وارد نشده است.
تقصیری هم ندارند ،چون بزرگترهای ما به آنها یاد ندادهاند.
یکی از خصلتهای هنرمند بودن ،اطاعت محض از قضاوتی
است که درباره کار او میشود .اگر درباره یکی از کارهای اینها
انتقادی بشود چه کار میخواهند بکنند! ما در بسیاری از هنرها
منتقد داریم ،اما در کاریکاتور منتقد نداریم .حاال اگر کسی از
کسی انتقادی بکند ،تبدیل میشود به دشمن خونی آن فرد و
طرف تا او را زیر ماشین نفرستد ،آرام نمیگیرد!
ضیایی :کارتونیستهای اثبات شده ،کسانی که آثار زیادی
دارند (باألخره کسی که زیاد مشق مینویسد ،غلط هم خواهد
داشت) ،حتی اگر تشابهی هم در کارشان دیده شود ،کسی به
این فکر نمیکند که او در صدد کپی کردن بوده است ،چون
با آثار زیادی که داشته خود را اثبات کرده و حتی اگر تشابهی
هم وجود داشته باشد ،خطای ذهنی است .اما کارتونیستهایی
هستند که شما وقتی به پنجاه اثر وی نگاه میکنید ،میبینید
که چهل تای آنها تشابه پنجاه تا صد درصد دارد.
سؤالی که مطرح میشود این است که گاه پیش میآید که

شما به عنوان هنرمند در حال تولید اثری هستید ،آن طرف
دنیا هم کسی دارد به همین ایده فکر میکند .چطور میتوان
شبیه بودن ایدهها یا کپی بودن آن را تشخیص داد؟

عبدی :یک وقتی هست که شما از فیلمی اقتباس میکنید،
اما زمانی هست که سکانس به سکانس آن را دوباره میسازید؛
این حالت دوم است که مشکل ایجاد میکند ،نمونهاش را هم
فراوان دیدهایم .وگرنه اقتباس و کامل کردن ایده ،مثل اینکه شما
اثری را میبینید و از آن ایدهای دیگر به ذهنتان میرسد ،چیز
پسندیدهای است و اساس ًا پویایی هنر همین است .نمیشود از
هنرمندان بخواهیم هرکسی کار خودش را انجام بدهد.

ناصری :این مسأله ثابت شده است که اگر کسی به دنبال
کپی ایدهای باشد ،باألخره حتی اگر شده در یک نقطه ،این
مسأله عیان میشود .این امر را به دفعات شاهد بودهایم .حتی
خود آقای ضیایی تجربه این را داشتهاند که در یک اثر که
برنده جایزه هم شده بود ،سیزده مورد تشابه را شناسایی و
اثبات کردند که بعدها خود هنرمند نیز به آن اعتراف کرد.
یار احمدی :این یک امر ناگزیر است و نمیتوان از آن فرار
کرد .اما هرکدام از داورهایی که در جشنوارهها حضور دارند،
به پیشینه آنها که نگاه کنید ،سالهای سال است که هم کار
دیدهاند و هم کار خلق کردهاند .وقتی پنج داور در جشنوارهای
داوری میکنند ،هر کدام از اینها در زندگیشان بدون اغراق
بیش از بیست هزار (و حتی بیشتر) کار دیدهاند ،مجموع اینها
میشود بیش از یک میلیون کار .بنابراین بسیار بعید است که
اثری کپی باشد و هیچ کدام از داورها مشابه آن را ندیده باشند.
خودم را عرض نمیکنم ،اما باقی دوستان آنقدر در جشنوارهها
داوری کردهاند و کار دیدهاند که آن ده یا بیست درصد تشابهها
واقع ًا یک اتفاق است.
عبدی :حتی در مورد یک هنرمند در جشنوارههای مختلف
کارهایش را دیدهایم و میدانیم که او در فالن جشنوارهها چه
آثاری را تولید کرده است.
ناصری :امروز ما با دیگر دوستان درباره این صحبت
میکردیم که ای کاش برگردیم به زمانی که آثار را به صورت
پستی ارسال میکردیم .اآلن اگر من بخواهم اثری را که قب ً
ال
تولید کردهام برای جشنوارهای ارسال کنم ،با وجود اینترنت در
عرض چند ثانیه این کار را میکنم ،اما چند سال پیش ،حتی
اگر کاری را که قب ً
ال انجام داده بودم میخواستم دوباره برای
جشنوارهای دیگر بفرستم ،باید دوباره آن را اجرا میکردم .در
این گیر و دار ،یا همان اثر را دوباره اجرا میکردم و این به
غنای تکنیکی من کمک میکرد ،یا اینکه همان را تبدیل به
یک ایده دیگر کرده و اثری جدید خلق میکردم.
عبدی :من چند وقتی است که واقع ًا میترسم که کار کنم.
چند وقت پیش ایدهای به ذهن من رسید که شخصی در حال
غرق شدن است و دارد از خودش سلفی میگیرد .من گاهی
وقتی برای کاری اتود میزنم از اطرافیانم نظرخواهی میکنم.
با پسرم که درباره این کار صحبت کردم ،گفت تکراری است.
از او پرسیدم که تو مشابه این را دیدهای؟ گفت :معلوم است
که این ایده تکراری است! همین جمله باعث شد که من و
پسرم هر کدام تا دیر وقت برای پیدا کردن اثری شبیه به این
در اینترنت وقت بگذاریم .همه جور اثری را هم نگاه کردیم،
از عکس گرفته تا نقاشی و کارتون ،شوخی ،جدی و  ...خوب!
رجبی :جشـــــــــنواره
کاریکاتـور ایـران آینـده
روایتی از سـند چشمانداز
ایران اسـت کـه تصویری
زیبا و مثبـت از آینده قرار
اسـت که نشـان دهد .این
جشنواره به نظر پیشخوان
و ویتریـن و یـا بـه عبارت
بهتر پیشبینی تصویری از
آن افـق اسـت که توسـط
کارتونیســــتها انجـام
شــــــــــــده اسـت.

این بد است که من با این سن و سال و سابقه از این ترس
داشته باشم که نکند این اثر بیرون بیاید و چند نفر جوان
شروع به هوچیگری کنند و با آبروی آدم بازی کنند .قب ً
ال
هنرمندان در کافهها و ديگر مکانها مینشستند و بحثهای
هنری میکردند ،اما امروزه به جای آن حرفها مینشینند و
آبروی آدمها را میبرند .این است که من مدتی است از آبروی
خودم ترس دارم و کمتر کار میکنم.
ضیایی :این مسأله ترس از پیدا شدن تشابه در بنده هم هست،
اگرچه باعث نشده که کمتر کار بکنم .من خودم بی اینکه از کسی
سوژه بگیرم ،هر روز برای خودم موضوعی مطرح میکنم و اتود
میزنم .اما این مسأله تشابه را من با خودم این گونه حل میکنم
که وقتی من دارم کاری را برای چاپ در کتاب یا وبالگ یا چیزی
شبیه به این تولید میکنم و قرار هم نیست که در هیچ جشنوارهای
شرکت کند و جایزه ببرد ،بابت آن دستمزدی هم نگرفتهام و در واقع
برای دل خودم دارم کار میکنم ،دلیلی ندارد که نسبت به متشابه
بودن یا نبودن آن حساسیت زیادی به خرج دهم .ممکن است واقع ًا
شخص دیگری هم در حال اجرای کاری درست همانند این اثر
باشد .کسی هم اگر بخواهد اعتراض کند ،استدالل من همینها
است که گفتم .این را هم اشاره کنم ،حتی در مورد اشخاصی چون
استاد عبدی و استاد درمبخش و بسیاری از اساتید دیگر ،باز هم
آثاری پیدا میشوند که مشابه باشند ،اما این افراد در طول سالیان
مختلفآنقدرکارهایخالقانهزیادانجامدادهاندوآنقدرجایگاهشان
اثبات شده است که حتی در صورت بروز چنین اتفاقی کسی به آن
توجهنمیکند،چراکههمهمطمئنهستندتشابهدراثرکسیبااین
همه سابقه واقع ًا یک اتفاق است نه بیشتر .همه کارتونیستهای
حرفهای و با سابقه هم
یدانند که
این را م 
ناصـری :نکتـه مهـم این
است.
ناگزیر
شباهت،
اسـت کـه بخـش اعظمی
باشید
مطمئن
شما
از  371اثــــری کـه در
جشـنواره بـه دسـت مـا
فردای روزی که نتایج
رسـید ،تولیــــد شـده و
همینجشنوارهبجنورد
میتـوان گفت به نسـبت
منتشر شود ،عدهای
اینکـه کارهـا تولیـدی (و
شروعبهانتقادمیکنند
نـه آرشـیوی) انـد ،آثـار
تاجشنوارهبعدی.
خوبی هسـتند و به نسـبت
جشـنوارهای که قرار است
فکر
عبدی:
همه آثار آن تولید شـوند،
میکنم همه میدانند
چیزی کـــــــم نـدارد.
که چه کسانی دارند
اعتراض میکنند.
یعنی شما هیچ وقت نمیبینید که کسی مثل آقای علیزاده یا
آقای ضیایی یا همین آقای ناصری اعتراض کنند.
رجبی :من سومین رقابتی است که به عنوان داور در خدمت
دوستان هستم .اما نکته جالبی که در این جشنواره دیدم این
بود که به رغم اینکه ما هیچ میثاق قبلی با هم نبسته بودیم
و بنده با دوستان سابقه دوستی خیلی طوالنی هم ندارم ،اما
داوری با راحتترین شکلی انجام شده و حتی در فینال هم
بدون درگیری کالمی و دلخوری به نتیجه مشترک رسیدیم.
به همین دلیل به نظر من واقع ًا به دور از انصاف است که در
مورد این جشنواره قرار باشد اعتراضی در زمینه سلیقه داورها و
باند بازی و این مسایل داشته باشند.
با تشکر از همه بزرگواران از وقتی که در اختیار ما قرار

دادید.

میزگـرد
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جشنواره کاريکاتور ايران آينده به کار خود پايان داد؛

لــزوم ترســیم هنرمندانــه
رؤیـــای ایـــران آینـــده

برگزاری پنج دوره متوالی ساالنه کاریکاتور خراسان شمالی در
سالهای گذشته ،به لطف باری تعالی باعث شده است که این جشنواره
جایگاه خود را بین هنرمندان کارتونیست کشور به خوبی پیدا کرده و
هنرمندان سراسر کشور ،این جشنواره را به عنوان جشنوارهای معتبر که
همواره موضوعهای متفاوت و روش اجرای سالمی دارد بشناسند.
همین نگاه هنرمندان از طرفی و حساسیتهای ویژه حوزه هنری به
مسایل اساسی مورد توجه نظام اسالمی و تالش جهت تبیین هرچه
هنریتر این مسایل در جامعه ،باعث شده است که انتخاب موضوع برای
جشنواره ،هر ساله با حساسیتهای بیشتری دنبال شود و اتاق فکر این
جشنواره ،تالش کند تا عالوه بر اینکه موضوعی جذاب و ویژه برای
جشنواره انتخاب می کند ،باعث ایجاد تفکر عمیق در بین هنرمندان و
مخاطبهای ایشان شود.
با در نظر گرفتن همه این نکات بود که اتاق فکر جشنواره برای ششمین
دوره آن ،پس از بحث های فراوان ،موضوع ایران آینده در افق 1404
را برگزید؛ موضوعی که عالوه بر بدیع بودن ،باعث ایجاد حساسیتهای
ویژهای بین هنرمندان و مخاطبان میگردد و آینده نگر نیز است.
به رغم اینکه موضوع انتخابی ،به زعم داوران جشنواره موضوعی سختی
برای تولید کاریکاتور بود ،اما هنرمندان کارتونیست نشان دادند که با
خالقیت و ایدههای خوب میتوان آثاری درخور پدید آورد .نگاهی به آثار
راه یافته به نمایشگاه و آثار منتخب جشنواره (که در قالب این کتاب ارائه
میگردد) ،به خوبی بیانگر این مسأله است که هر کدام از هنرمندان سعی
کردهاند تا از زاویهای جدید و بدیع به این موضوع نگاه کنند .ویژگی دیگر
این دوره جشنواره این بود که به علت نبود بخش آزاد ،هنرمندان باید در
قالب موضوع جشنواره تولید اثر میکردند و همین امر ،اگرچه باعث افت
نسبی جشنواره از نظر کمی گردید ،اما ناب و کیفی بودن آثار ،غنایی ویژه
به جشنواره بخشید .دریافت  371اثر از  152هنرمند از  22استان از سراسر
کشور ،نشان از دغدغهمندی هنرمندان نسبت به این موضوع دارد .امیدواریم
که این جشنواره فتح بابی باشد برای توجه هرچه بیشتر به این موضوع.
در اینجا جا دارد از همه هنرمندانی که آثار خود را برای این جشنواره ارسال
کردند تشکر کنم .همچنین وظیفه خود میدانم که تشکر ویژهای داشته
باشم از ریاست حوزه هنری خراسان شمالی که در این سالها همواره همراه
جشنواره بوده است .اما قدردانی ویژه بنده نثار کارکنان حوزه هنری استان و
هنرمندانی است که برای برگزاری هرچه بهتر این جشنواره دست یاری به
این حقیر داده و از هیچ تالشی برای برگزاری با کیفیت جشنواره فروگذار
نکردند .امیدوارم نتیجه این تالش دسته جمعی مورد قبول هنرمندان و
مردم عزیز کشور (که همه این تالشها برای ایشان است و صاحبان واقعی
آثار هستند) واقع شود و ضعفهای احتمالی را به بزرگواری خود ببخشند.
با امید روزهای بهتر.
عباس ناصری ،دبیر هنری جشنواره
گـزارش

عصر چهارشنبه يکم مهرماه ،ششمين ساالنه
جشنواره سراسري کاريکاتور ايران آينده در افق 1404
با معرفی آثار برگزیده و شناسایی نفرات برتر به کار
خود پایان داد.
مراسم اختتاميه جشنواره سراسري کاريکاتور ايران
آينده در افق  1404با حضور مدیرکل امور دولت

وی متذکر شد :رسیدن به رشد اقتصادی  7درصدی
دراین سند جز با ترویج فرهنگ ،کار و بهرهوری و
گسترش حمایت از تولیدات داخلی محقق نمیشود.
نمازیزاده بستر همه این مسائل را در فرهنگ
دانست و اظهار داشت :در این بستر ابراز مناسب ابراز
هنر است تا این جریان فرهنگی اتفاق بیفتد.

معاونت امور قوا و شوراهای دبیرخانه مجمع تشخیص
مصلحت نظام ،معاون برنامهريزي ،نظارت و ارزشیابی
امور استانهاي حوزه هنری کشور ،ریيس حوزه
هنري خراسان شمالي ،شهردار و اعضای شورای
اسالمی بجنورد ،معاون هنری اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی خراسان شمالی و هنرمندان رشتههای
مختلف هنری برگزار شد.

وی رسیدن جریان فرهنگی به مطالبه عمومی
از سوی مردم و دولتها را از مهمترین اهداف سند
برشمرد و بیان داشت :تحقق این هدف با دستان
اندیشمندان ،نخبگان و هنرمندان محقق می شود.
مدیرکل امور دولت معاونت امور قوا و شوراهای
دبیرخانه ی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید
بر جدی گرفتن این مقوله خواستار ورود جدیتر و
هنرمندانهتر سایر هنرمندان به این بحث شد.
وی ابراز امیدواری کرد :با تصویر سازی رویای ایران
در  1404در مدت کوتاه ،تبدیل آن به جریان عمومی
در بین مردم سریعتر محقق شده و به اهداف ترسیم
شده در سند دست یابیم.

ترسیم سند چشم انداز بر بستر فرهنگی

مدیرکل امور دولت معاونت امور قوا و شوراهای
دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در اين آیين
از سند چشم انداز به عنوان یک خلق فرهنگی یاد
کرد و گفت :احراز جایگاه اول اقتصادی و سیاسی در
منطقه که دراین سند ترسیم شده با وجود اينکه شکل
اقتصادی دارد ولی بستر آن فرهنگی است.

نقش ویژه هنرمندان در خلق رؤیای آینده
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استانهاي حوزه هنری کشور نيز در اين مراسم با اشاره به
تأثیر شگرف هنر برای رسیدن به اهداف گفت :نباید تأثیر هنر
را دراین میان نادیده گرفت و اگر میخواهیم برای آینده ایران
اسالمی رؤیای دست یافتنی به وجود آوريم ،هنرمندان در خلق
اين رؤیا نقش بسزايي دارند.
داوود ضامنی با تأکید بر استفاده از ظرفیت هنر برای خلق
آینده مطلوب که همه آحاد جامعه در آن نقش دارند ،افزود :در
همین راستا تالش شده تا چند سال آینده از ظرفیت هنرمندان
برای خلق یک رؤیای ملی بیشتر استفاده کرد.
وی با بیان اینکه هنر رؤیاساز است اظهار داشت :تجربه
کشورهایی که صاحب چشم انداز هستند نشان میدهد

وی از حوزه هنری به عنوان نهادي یاد کرد که درتمام
شاخههای هنری فعالیت داشته و گفت :از دو سال گذشته
این خالء احساس شد که میتوان با بسیج هنرمندان در
عرصههای مختلف به تحقق سریعتر سند چشم انداز 1404
جامعه عمل پوشاند.
ضامنی یادآورشد :درهمین راستا سال گذشته با امضای
تفاهنامهای با دبیرخانهی مجمع تشخیص مصلحت نظام،
برنامهای برای هنرمندان کشور رقم خورد که پایه گذار
جشنواره هنری ایران آینده باشیم.
رییس حوزه هنری خراسان شمالی نیز در ادامه این آیین

شرایط پیرامونی می توانند بسیار تأثیرگذار باشند.
رییس حوزه هنری خراسان شمالی ادامه داد :هنرمندان با
ذهن خالق و نکته سنج خود ،وضعیت مطلوب جامعه را در
قالب اثر هنری ترسیم میکنند.
وی با اشاره به ابالغ سیاستهای سند چشم انداز از سال
 84تاکنون اظهار داشت :تا امروز اقدام هنری خاصی در جهت
ترویج و تبیین این سند صورت نگرفته است.
وی افزود :کارشناسان معتقد هستند برای تبیین این سند
باید از هنرمندان بخشهای مختلف استفاده شود که درهمین
راستا این جشنواره مزین به موضوع ایران  1404شده است.
مرادی ابراز امیدواری کرد :مردم با دیدن آثار کاریکاتور و

وقتی کسی را میخواهند به بطن جامعه بکشانند از ظرفیت
هنرمندان استفاده می کنند.
ضامني با تاکید براینکه نباید قدرت هنر را دست کم گرفت،
خاطرنشان کرد :هنرمندان در سه عرصه نقد وضع گذشته
و حال ،تصویرسازي یک آینده مطلوب و تهییج مردم برای
تحقق آینده میتوانند با سند چشم انداز مواجه شوند.
وی افزود :دراین میان هنرمندان کاریکاتوریست میتوانند در
سطح اول با تصویر کشیدن نقاط ضعف مدیریتهای کشور،
فرصتسوزیها و خالءهایي که در کشور وجود دارد به زبان
هنرمندانه ،ایفای نقش کنند و مشکالت را مورد نقد قرار دهند.
معاون برنامهريزي ،نظارت و ارزشیابی اموراستانهاي حوزه
هنری کشور هنر کاریکاتور را برگرفته از بزرگنمایی واقعیتها
با زبان دلنشین دانست که وقتی کسی این اثر را می بیند
پیامدهای مثبتی از آن دریافت کند.

از ششمین جشنواره حوزه هنری به عنوان پیشگام در یک
حرکت عظیم یاد کرد و گفت :کاریکاتور اولین قالب هنری
است که به این جشنواره لبیک گفت.
میثم مرادی بیناباج برگزاری این جشنواره را مدیون همراهی
و لطف مسئوالن استانی و کشوری و هنرمنداني دانست که
هماندیشی و خلق اثری پیرامون یک موضوع مهم و تأثیرگذار
در سطح کالن ،از مهمترین ویِژگیهای آنها است.
مرادی تصریح کرد :موضوعات این جشنواره از قبیل
جمعیت ،تحریم و جنگ نرم ،غالب ًا نو ،بدیع ،مهم و تأثیرگذار
در جامعه هستند.
وی خاطرنشان کرد :اگر جامعه میخواهد زنده و پویا تعریف
شود باید از همه آحاد جامعه و افراد برای رسیدن به یک هدف
مشترک استفاده کند که دراین میان نخبگان و هنرمندان ،با
اثر هنری خود و درک و دریافت متفاوت و خاص نسبت به

آثار مشابه ،با اهداف سند هماهنگ و همراه شوند و هنرمندان
نیز مردم را برای رسیدن به جامعه متعالی و پیشرفته همراهی
و تهییج کنند.
بر اساس رأی داوران محمدرضا ثقفی از استان البرز شهرستان
کرج ،آیت نادری از استان اصفهان و مجتبی حیدرپناه از استان
فارس شهرستان آباده ،به عنوان نفرات اول تا سوم معرفی
شدند .پویا عبدلی ،حمید قالیجاری ،فرهاد رحیم قراملکی،
علیرضا پاکدل ،سعید صادقی ،محمود نظری ،ناصر همتیراد،
سید حامد علوی مرتضوی ،فرزانه وزیری تبار ،مجتبی فیضی،
هدیه صدیقه کسمایی و مهدی عزیزی نیز هنرمندانی بودند که
شایسته تقدیر شناخته شدند .دراین جشنواره تعداد  371اثر از
 152هنرمند  22استان کشور شرکت داشتند که در نهایت 80
اثر از  61هنرمند به نمایشگاه راه یافتند و از برگزیدگان با اهدای
لوح و تنديس جشنواره ،قدرداني شد.

جشنواره کاریکاتور ،پیشگام یک حرکت عظیم

گـزارش
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حمید قالیجاری:

جشنواره سراسری کاریکاتور خراسان شمالی هر سال بهتر
از سال گذشته برگزار می شود و اگر به همین روال پیش برود
آینده خوبی را خواهد داشت.
این جشنواره را همه هنرمندان کارتونیست کشور هم از
لحاظ کیفی و هم کمی قبول دارند و مدیران و مسئوالن
فرهنگی استان نیز در تدوام این جشنواره نقش بسزایی
داشتهاند.
برگزاری  6دوره جشنواره سراسری کاریکاتور در شهرستان
بجنورد که با تالش کاریکاتوریستهای استان و نگاه ویژه
حوزه هنری خراسان شمالی به این هنر انجام شده ،جای دارد
که توسط دیگر استانها مورد الگوبرداری قرار گیرد.

این جشنواره هر سال درحال بهتر شدن است و در هر دوره
از نظر محتوا،برگزاری و جوایز با توجه به امکانات کمی که دارد
در حال طی کردن رشد تکاملی است.
تمـام این اتفاقات خوبـی که در حوزه کاریکاتور در اسـتان
خراسـان شـمالی مـی افتـد بـه خاطـر تلاش هنرمنـدان
کاریکاتوریسـت و توجه ویژه مسـئولین این اسـتان است که
امیـدوارم اسـتانهای دیگـر نیـز این اسـتان را سـرلوحه کار
خـود قـرار دهند
جالل پيرمرزآباد:

گفتــگو

جشنواره کاریکاتور خراسان شمالی از لحاظ کیفی و کمی
جشنواره مطلوبی است و حتی خیلی بهتر از جشنواره های
سراسری و بین المللی برگزار شده است.
انتخاب موضوع جشنواره اگر به گونهای باشد که بتواند مولد
کاریکاتور باشد ،مستقیما در کیفیت جشنواره اثرگذار است که
موضوع جشنواره امسال نیز به دلیل ناب بودنش موجب شد
تا کارتونیستها کارهای تولیدی داشته باشند که این امر به
کیفیت جشنواره افزود.
کارتونیستهای کشور ارتباط خوبی با این جشنواره برقرار
کرده اند و سعی می کنند هر سال در این جشنواره شرکت
کنند که دلیل آن تدوام این جشنواره و نحوه اطالع رسانی
خوب آن است.
مفهوم کاریکاتور لذت بخش است و هر اتفاقی که به
صورت مکتوب باشد شاید آنقدر بازخورد و بازتاب نداشته باشد
ولی با یک کاریکاتور در هر کجای دنیا میتوان کل مطلب
را رساند ،رسانه کاریکاتور خاص است و هرکس در هر جای
دنیا میتواند کاریکاتور را با هر زبان و فکر و گرایشی که دارد

هنرمندان از جشنواره کاريکاتور حوزه
هنری خراسان شمالی می گویند؛

آینــــــده روشــن
جشنـوارهکاریکاتور
خراســان شــمالی
در حاشـیه برگزاری ششـمین جشنواره سـاالنه حوزه

هنـری خراسـان شـمالی ،فرصتـی دسـت داد تـا بـا
تعـدادی از کارتونیسـت هـای جـوان کشـور گفتگـو

کـرده و نظـر آنهـا را دربـاره کـم و کیـف برگـزاری
جشـنواره در سـال هـای گذشـته جویا شـویم.

درک کند.
من استان خراسان شمالی را همیشه برای دیگر استانها
مثال میزنم ،خراسان شمالی برای برگزاری جشنواره کاریکاتور
از حداقل ر امکانات استفاده کرده است اما همه نگاهها به تهران
است ،ولی من میگویم باید از تجربههای خراسان شمالی به
عنوان الگوی جشنواره مطلوب استفاده کنیم.
اتفاقات کاریکاتور خراسان شمالی بهترین اتفاقات کاریکاتور
کشوراست و تیم برگزاری جشنوارههای استان و حوزه هنری
خراسان شمالی ،مهمترین جشنوارههای کاریکاتور کشور را
رقم میزنند.
محمود نظري:

حوزه هنری خراسان شمالی توانسته این جشنواره را هر سال
به طور مرتب در شش دوره برگزار کند که با این فعالیت
ارزندهاش میتواند الگوی دیگر حوزههای هنری در سطح
کشور باشد و به جرات می توان گفت جشنواره سراسری
کاریکاتور خراسان شمالی یکی از بهترین جشنواره ها در سطح
کشور است و حتی در خارج از کشور چنین جشنوارهای برگزار
نمی شود.
خراسان شمالی به عنوان برگزار کننده جشنواره کاریکاتور
در بین هنرمندان کاریکاتوریست شناخته شده است و این
هنرمندان هر سال منتظر برگزاری این جشنواره هستند
و استقبال خوبی از این جشنواره دارند و برگزاری همین
جشنوارهها به پیدا کردن جایگاه و معرفی این هنر به مردم
و مسئوالن کمک میکند .
مداوم بودن جشنواره سراسری کاریکاتور خراسان شمالی
یکی ا ز نقاط مثبت این جشنواره است و چنین جشنواره ای در

کشور تاکنون برگزار نشده است که ارتباط خوب دبیر جشنواره
با کارتونیست ها و حمایت مسئولین استان و مبلغ جوایز از
دالیل موفقیت این جشنواره است .
بکر و جدید بودن موضوع جشنواره امسال تمام
کارتونیستها را مجبور کرد تا کار تولیدی داشته باشند که این
عمل هوشمندی خاصی را در برداشت.
سید حامد مرتضوي علوي:

جشنوارههاي حوزه هنري خراسان شمالی کيفيت قابل
قبولي در ميان کارتونيستهاي کشور دارد ،چرا که کيفيت
جشنوارهها به عناصر مختلفي از جمله برگزاري منظم ،حضور
داورهاي تراز اول کشوري ،مراسم اختتاميه در شان جشنواره
و هنرمندان و چاپ کاتالوگ از آثار راه يافته هنرمندان به

نمايشگاه بستگي دارد که حوزه هنري خراسان شمالي کليه
اين موارد را در خود داراست و از اين حيث رضايتمندي
کارتونيستهاي سراسر کشور را جلب کرده است.
ارتباط خوب و مستمر دبير جشنواره آقای عباس ناصری که
خود کارتونیست بین المللی هستند با هنرمندان شرکت کننده
شرايط مساعدي را براي کارتونیستها فراهم کرده است تا به
تبادل تجارب در عرصه هنر کاریکاتور بپردازند و اين يکي از
مواردي است که کمتر در ساير جشنوارهها ديده ميشود ،و از
همه مهمتر اينکه حوزه هنري اين استان تجربه برگزاري شش
دوره موفق اين جشنواره را با خود به همراه دارد که خود باعث
شده کاستي کمتري در آن ديده شود و نگاه مثبتی به جشنواره
وجود داشته باشد.
موضوعاتي که حوزه هنري خراسان شمالي در جشنوارههاي
کاريکاتور خود انتخاب ميکند تماما نو و تازه بوده و هميشه
براي اولين بار در سطح کشور عنوان ميشود و هنرمندان را در
جهت توليد آثار بکر و جديد ياري کرده است.
عنوان اين جشنواره توانست آيندهاي روشن را با زبان گويا
و بين المللي کارتون براي همگان ترسيم کند چرا که ايران
آينده در افق  1404يک جامعنگري و آينده نگري کلي را با
خود دارد و شناخت اين موارد براي عموم از طريق کارتون
راحتتر خواهد بود.
جشنواره ايران آينده در افق  1404شامل تمامي معاني
پيشرفت و ترقي در کليه زمينههاي اقتصادي ،سياسي،
فرهنگي و هنري ميشود اما تبيين اين معاني و اهداف واالي
آن براي همگان میتواند از طريق اين جشنواره صورت پذيرد
و مسير راه را روشن نماید.
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