
گروه فرهنگ و هنر - این هنرمند 
به تازگی کنســرتی آنالین در ســری 
اجراهای آنالین »مــاه و نوا« به همراه 
یاسمین تنها )نوازنده دوتار( داشته است

 در ابتدای گفت وگو توضیحاتی 
را دربــاره چگونگی یادگیری نواختن 
دوتار ارائه داد و گفت: دوتار خراســان 
از گذشته های بســیار دور به صورت 
سینه به سینه و شفاهی انتقال یافته است. 
حتی در حال حاضر نیز بعضی اساتید به 
همین روش به آموزش می پردازند. من 
نیز دوتار را به صورت شــفاهی و سینه 
به ســینه فرا گرفتم و با این ساز بزرگ 
شــده ام. همچنین حدود ۴۰ سال است 

که به نوازندگی این ساز مشغولم. از آنجا 
که پدر، پدربزرگ و عموهایم نوازنده 
این ســاز بودند و به نوعی در خانواده 
ما موروثــی بود، من نیز با توجه به این 
شــرایط و همچنین عالقه زیادی که به 
فراگیری این نوع موســیقی داشتم به 
این ســمت کشیده شدم و نواختن این 
ساز را فرا گرفتم.او درباره فعالیت های 
خود در حوزه موسیقی بیان کرد: تالیف 
کتاب آموزش دوتار به صورت مدون 
و به صورت نت نویســی شده همراه 
با نرم افزار آموزشــی دوتار در ســال 
۱۳۸۴، توســط انتشــارات چنگ، از 
جمله اقدامات مــن در این حوزه بوده 

اســت؛ در واقع این کتاب اولین اثر در 
این حوزه بود. همچنین از دیگر فعالیت 
هایم، تالیف دو جلد کتاب با نام »مشق 
پیلتان« اســت که مجموعه ای از ثبت و 
نت نویســی مقام های شرق و جنوب 
خراسان همراه با مستندات و اشعار این 
مقام هاســت و به نوعی روایتی از این 
مقام ها مکتوب شــده. در زمینه صوتی 
هم آثار زیادی بــه صورت آلبوم، تک 
آهنگ، کلیپ و نوازندگی در آثار سایر 

هنرمندان و آهنگسازان داشته ام.
او دربــاره اقدامات خــود برای 
خارج کردن آموزش موســیقی نواحی 
به روشــی خارج از شیوه شفاهی و به 

اصطالح ســینه به ســینه، اظهار کرد: 
درباره آموزش این ســاز، از آنجا که با 
مشکالت فراگیری روش سینه به سینه 
و شفاهی آشنا بودم، روش هایی مکتوب 
برای هنرجویان آماده کردم که در نهایت 
منجــر به تألیف کتاب آموزش دوتار و 
نرم افزار آموزشــی آن شــد و در حال 

حاضر به این شیوه آموزش می دهم.
از این هنرمند درباره لزوم نوآوری 
در موسیقی نواحی پرسیدیم که پاسخ 
داد: همانطــور کــه گذشــتگان، این 
ملودی ها، آهنگ ها و یا مقام ها را ساخته 
و به نسل های بعد منتقل کرده اند، در هر 
دوره، باید بر اساس موسیقی هر منطقه 
و بر اســاس ریتم ها و تم های موسیقی 
آن منطقــه، نــوآوری و آهنگســازی 
صــورت گیرد تا از یکنواختی و در جا 
زدن در این حوزه جلوگیری شــود که 
خود باعث گسترش و ترویج این نوع 
موسیقی است.عزیز تنها همچنین درباره 
ثبت و حفظ آثار پیشکسوتان موسیقی 
نواحی بیان کرد: آثار اساتید تا حدودی 
ثبت و ضبط شــده است که البته بسیار 
ناچیز اســت. کاش می شد مسووالن 
اهمیت بیشتری به ثبت، ضبط و حفظ 

این میراث بدهند. البته من و بعضی دیگر 
از هنرمندان بدون هیچ حمایت دولتی 
تالش کردیــم تا در حــوزه خودمان 
فعالیت هایی در زمینه ثبت و ضبط آثار 
گذشتگان و همچنین جمع آوری مقام ها 
انجــام دهیم که البته اگر این فعالیت در 
قالب طرح هایی به صورت گسترده تر 
و کاراتر با حمایت ارگان های مربوطه 
که متولی این کار هســتند، انجام شود 
مطمئنا نتیجه بهتــری خواهیم گرفت 
و مقام هــا و ملودی هایی که پشــتوانه 
فرهنگ و هنر این سرزمین است، برای 
نسل های بعد باقی خواهد ماند. تنها در 
پاسخ به این سوال که طبق گفته فعاالن 
حوزه موســیقی نواحی، در این سال ها 
حمایتی که باید، از هنرمندان موسیقی 
نواحی انجام نشده است؛ خود هنرمندان 
برای حفظ این حوزه از موسیقی چه کار 
می توانند انجام دهند؟ عزیز تنها گفت: از 
هنرمندان حوزه موسیقی نواحی حمایت 
درستی صورت نمی گیرد؛ بخصوص 
در ایــن دوران که کرونا و فشــارهای 
اقتصادی و معیشــتی امان همه مردم به 
خصوص هنرمندان را بریده است. در 
این میان، هنرمندان موسیقی نواحی که 

اکثرا وضعیت مالی درستی ندارند و هیچ 
اسپانسری هم از اجراهای این هنرمندان 
به دالیل متعدد از جمله گرایش به سمت 

سایر موسیقی ها استقبال نمی کند، این 
قشــر مظلوم بیشترین فشار را متحمل 
شــده اند و درباره اینکه خود هنرمندان 

چــه کاری می توانند انجام دهند، فکر 
می کنــم با این شــرایط بدون حمایت 

نمی شود کاری کرد.

گروه فرهنگ و هنر -»آیدان ملر« 
مخترع اولیــن ربات هنرمند جهان به 
نام آیــدا، در یک مصاحبه جدید آثار 
هنــری این ربات را خالقانه و معاصر 

توصیف کرد.
آیــدا )Ai-Da( به عنوان اولین 
ربات هنرمنــد فوق واقع گرا می تواند 
طراحی کند، تابلوی نقاشــی بکشد و 
در نقش یک هنرمنــد اجرامحور در 
گفت وگوهای پویا شــرکت کند. آیدا 
 Ada( کــه نامش را از ایــدا الولیس
Lovelace( ریاضیدان و نویســنده 
انگلیســی و اولین برنامه نویس تاریخ 
می گیــرد، یک ربات بــا قابلیت های 
هوش مصنوعی است، یک شخصیت 
مرکب متشــکل از طیــف متنوعی از 
برنامه هــای کامپیوتری، فناوری های 
رباتیــک، ســیلیکون و قابلیت های 

انسانی.
این ربات توســط آیــدان ملر 
)Aidan Meller( گالــری دار و 
پژوهشــگر هنری اهل انگلیس ابداع 
شده است و صورت سیلیکونی و واقع 
 Lucy( گرایانه خود را از لوسی سیل
Seal( محقــق، الکس کافوســیاس 
)Alex Kafousssias( هنرمنــد 
 Tim( دیجیتــال و تیــم میلــوارد
Milward( طراح ســه بعدی دارد تا 
شــبیه به یک موجود زنده با حاالت 
مختلف چهره، اشــتیاق و حتی تخیل 
به نظر برسد. بازوان رباتیکی که دو تن 

از دانشجویان دانشکده مهندسی برق 
و الکترونیک دانشــگاه لیدز برای این 
ربات طراحی کرده اند، به او اجازه نگه 
داشتن مداد و استفاده از آن را می دهد. 
این دو دانشجو برای ساخت بازوهای 
رباتیک، الگوریتم های هوشمندی را 
بــه کار گرفتند که بــا بینایی رایانه ای 
تصویر فردی که آیدا می دید را تحلیل 
می کرد، سپس یک سیستم کنترل ابداع 
کردند که برمبنای این تفســیر بازوی 
ربات را در یک مســیر مشــخص به 

حرکت درمی آورد. 
ویژگی های منحصربه فرد آیدا و 
حرکات و اشاراتی که این ربات برای 
انجام آنها برنامه ریزی شــده ســوژه 
یک نمایشــگاه جدید است که از ۱۸ 
مه )۲۸ اردیبهشــت ۱۴۰۰( در موزه 
طراحی لندن برپا شده و تا ۳۱ اوت )۹ 

شهریور( ادامه خواهد داشت.
این نمایشگاه که آیدا: پرتره  یک 
 Ai-Da: portrait of the( ربــات
robot( نام دارد مفهوم خودنگاره را 
وارونه کــرده و با نمایش دو نوآوری 
منحصربه فرد در جهان، ماهیت هویت 
و خالقیت انسان را زیر سوال می برد. 

این نمایشگاه نخست سه خودنگاره 
بزرگ از آیدا را به نمایش می گذارد که 
با خلق یک خویشتن انداز از موجودی 
کــه »خویش« ندارد، رویه جدیدی را 
در دنیای هنر بنا نهادند. این نمایشگاه 
همچنین اولین فونت هوش مصنوعی 
در جهان که توسط یک ربات هنرمند 

بــرای نشــان دادن زبان تولید شــده 
توسط مدل های زبانی مبتنی بر هوش 
مصنوعی طراحی شده است را نیز در 
ویترین خود گذاشته و شبهات اخالقی 
در مورد کم رنگ شــدن مرز میان متن 
تولید شــده توســط رایانه و انسان را 

برجسته می کند. 

اولیــن ربات هنرمنــد جهان و 
توانایی های خارق العاده او ســواالتی 
را در مــورد هویت انســان در عصر 
دیجیتــال ایجاد کرده اســت. آیدان 
ملر، خالــق آیدا، در یک گفت وگوی 
جدیــد در این بــاره گفــت: آیدا با 
برانگیختن گفتمان درباره آینده بشــر 

بین مخاطبانش، این ســوال را طرح 
می کند که چگونه می توانیم استفاده ها 
یا سوءاستفاده ها از قدرت عظیمی را 
مدیریت کنیم که فناوری های جدید به 

مردم می دهند.
ملر در ایــن مصاحبه از نوآوری 
و چالش های فنی در مســیر ساخت 

اولیــن ربات هنرمنــد جهان گفت و 
به مبحث مدیریت اســتفاده از قدرتی 
که فناوری هــای جدید برای مردم به 
ارمغان می آوردند، پرداخت. در ادامه 
متن کامل این گفت وگو را می خوانید:
چــه نــوع کارهایــی در 
نمایشــگاه مــوزه طراحی به 

نمایــش درمی آینــد، آیــدا از 
چه شــیوه های هنری پیروی 
می کند؟ آیا در سبک هنری خود 

امضای خاصی دارد؟ 
 هنر آیدا ترکیبی اســت از هوش 
مصنوعی و ابزارهای سنتی هنرمندان 
مثل رنگ روغن و آبرنگ. موضوع آثار 

وی در مــوزه طراحی، خودنگاره ها و 
طراحی های فونتی اســت که او خلق 
کرده. خودنگاره های آیدا به مســئله 

 digital( همزادهای دیجیتال 
doubles( می پــردازد که هربار 
اطالعات شــخصیمان را در اینترنت 
به اشــتراک می گذاریم، می سازیم و 

طراحی های فونتی او معضل ناتوانی 
در تشــخیص متن تولید شده توسط 
انســان و هوش مصنوعی در فضای 
اینترنت را برجســته می کند. امضای 
هنــری او در حــال شــکل گیری و 

پیشرفت است.
رونمایی از آیدا سواالتی را 
در مورد هویت انسان در عصر 
دیجیتال ایجاد کرده و اینکه آیا 
می توان آثار هنری تولید شده 
توســط ربات هــا را هنر نامید 

یا نه. به عنوان ســازندگان آیدا 
جوابتان به این سواالت چیست؟

ما با اســتناد به تعریف اســتاد 
 Margaret( بــودن  مــارگارت 
Boden( از خالقیــت کــه آن را به 
هرچیز جدید ، شــگفتآور و با ارزش 
اطــالق می کند، هنر آیــدا را خالقانه 

می دانیم. ما کار او را هنر معاصر می دانیم 
زیرا به ایجاد گفت وگو در مورد جامعه 
و آینده ما منجر شده که کارکرد اصلی 
هنر معاصر اســت. بسیار مشتاقیم در 
گفتگوهای مفصل تر پیرامون موضوع 
هنر و هویت انسانی در عصر دیجیتال 
شــرکت کنیم و می دانیــم روش ها و 
دیدگاه های متفاوتی برای پرداختن به 
این موضوعات وجود دارد که از آنها 

هم استقبال می کنیم. 
سخت ترین چالش در مسیر 

ساخت آیدا چه بود؟
 صــالح الدیــن العبــد و زیاد 
عباس الگوریتم هــای طراحی مبتنی 
بر هــوش مصنوعی آیدا را طراحی و 
پیاده کردنــد. آنها در مراحل تکوینی 
با چالش های زیادی روبه رو شــدند 
چون ســاخت الگوریتم های مبتنی بر 
هوش مصنوعی کــه بتوانند به جای 
ماشین مثل یک انسان نقاشی کنند، کار 
ساده ای نبود. نتیجه این کار شد سبک 

مدرن و منکسر آثار آیدا.
برای آینــده آیدا به عنوان 

یک هنرمند چه آرزویی دارید؟
آیدا در آینده شــاهد اســتمرار 
آزمــون و خطــا و پیشــرفت در 
توانایی هــای هنری خود خواهد بود. 
چه کســی می داند ایــن روند او را در 
چــه مســیرهای هیجان انگیزی قرار 
می دهد، نوآوری های زیادی در انتظار 

آیداست.

9فرهنگ و هنر

گروه فرهنــگ و هنر - کتاب 
دیلماج نوشــته حمیدرضا شاه آبادی 
اســت. این کتاب بررســی زندگی و 
افکار شــخصیتی نیمه خیالی به اسم 
میرزایوسف خان مســتوفی مشهور 
به دیلماج می پــردازد و زندگی او را 
بــا جزئیات و با زبانی جذاب روایت 
می کنــد. کاندیدای جایــزه  روزی 
روزگاری، برنده  لوح تقدیر جایزه ی 
ادبی واو رمان متفــاوت و همچنین 
جایزه  شــهید غنی پور، بخشــی از 

افتخارات این کتاب است.
درباره کتاب :

روایــت  دیلمــاج  کتــاب 
سرگشتگی های روشنفکران در اواخر 
دوران قاجار اســت. شــاه آبادی که 
بیشــتردر رمان هایش به موضوعات 
تاریخی می پــردازد، در رمان دیلماج 
سرگذشت شــخصیتی خیالی به نام 
میرزایوســف خان مستوفی معروف 
به دیلمــاج را روایت می کند. رمان با 
شرح دوران کودکی و تحصیل او آغاز 

می شود. 
میرزایوســف به دلیل تحصیل 
و رفت وآمد با چند نفر از اســاتید و 
روشنفکران آن زمان به فردی متجدد 
و آزادی خواه تبدیل می شود که باقی 
اتفاقــات رمان را رقــم می زند.میرزا 
یوســف خان مســتوفی، شخصیت 
اصلــی داســتان، در تاریخ، چهره ای 
ناشــناخته و رازآلود دارد. عده ای او 
را به عنوان کسی می شناختند که درد 
وطن داشــت و در راه کسب آزادی و 
پیشرفت مدنیت ایران تالش می کرد. 
عده ای دیگر هم، او را شــخص رذلی 
می دانســتند که خیانت کرد.ویژگی 
تاریخی رمان با حضور شخصیت هایی 
همچون »محمدعلی فروغی«، »میرزا 

ملکم خان ناظم الدوله«، »ناصرالدین 
شــاه قاجار«، »عباس میــرزا« و… 
پررنگ شــده و مخاطب را بین مرز 
خیال و واقعیت قــرار می دهد. تاثیر 
جریانات فراماسونری بر روشنفکران 
آن روزگار از دیگــر موضوعــات 

موردتوجه نویسنده در رمان است.
بخشی از کتاب :

ســال های عاشقی میرزایوسف 
شــاید از آرام ترین سال های زندگی 
اوست. خالف دیگر عشاق او از خود 
آشفتگی و اضطراب نشان نمی دهد و 
در راه وصــل بی تابی نمی کند گویی 
پیــش از آنکــه به فکر وصل باشــد 
از عاشــقی کردن لــذت می برد لذت 
هجــران در کنار امیــدی آرام بخش 
نســبت به وصل در آینــده، وجود او 
را لبریز کرده و او ســه سال از دوران 
جوانــی اش را سرشــار از این لذت 

پشت سر گذاشته است. 
خود او در رســاله عشقیه نوشته 
است: »اگر امید به وصل در دل عاشق 
باشــد و معشــوق را دور از دســت 
نینگارد در هجران لذتی اســت که در 
وصل نیست. چرا که اصل عاشقی در 
هجران اســت و عشق را معنایی جز 
فراق نیســت.« اگر چه میرزایوسف 
این رســاله را در سال های بعد یعنی 
پــس از پایان ناخوشــایند داســتان 
عشــقش به زینت نوشته است، اما از 
البه الی ســطور آن می توان فهمید که 
او ســال های عاشقی خود را به آرامی 
و دور از آشــفتگی و اضطراب سپری 
کــرده اســت. در طول این ســال ها 
میرزایوســف فقط یک بار احساس 
آشفتگی و بی قراری کرده است. و آن 
زمانی است که زینت خانه فروغی ها 

را ترک می کند.

گروه فرهنگ و هنر - مردی در 
تبعید ابدی رمانی از نویســنده توانا و 
سرشــناس ایرانی، نادر ابراهیمی است 
که بر اســاس زندگی صدرالمتألهین، 
مالصدرای شیرازی نوشته شده است. 
ابراهیمــی در این رمــان بی همتا هم 
زندگی مالصدرا و هم ســیر تکوینی 
اندیشه های فلســفی و عرفانی اش را 

پی می گیرد.
 درباره کتاب :

نادر ابراهیمی در این رمان بسیار 
هنرمندانه عمل کرده است. او دو موضوع 
و رویکــرد جداگانــه را همزمان باهم 
به پیش می برد. یکی زندگی شــخصی 
مالصدرا و دیگــری چگونگی ظهور 
اولین تفکرات فلسفی خاص او.زمان در 
این رمان سیال است و ابراهیمی سعی 
کرده تمام ابعاد شخصیتی مالصدرا را در 
متن کتاب بگنجاند. رمان از زمان تبعید 
مالصدرا توسط شاه عباس آغاز می شود 
و ما او را میانه راه می بینیم در حال مکالمه 
با همســرش که از خستگی و بیماری 
دختر تازه متولد شده اش شکایت دارد. 
کلیت رمان از شانزده فصل جداگانه اما 
به هم پیوسته تشــکیل شده است سر 
فصل هایی با عنوان مشترک »راه« زمان 
حال روایت رمان را تشکیل می دهند. سر 
فصل ها هر کدام با عنوان های جداگانه 
و در فصلی جداگانه برهه های حساس 
و خاص از زندگی مالصدرای شیرازی 
را به صورت فالش بک برای مخاطب 
ترسیم می کنند. در کنار خواندن زندگی 
مالصــدرای شــیرازی، در این کتاب 
اطالعاتی هم از زندگی ســه فیلسوف 
نامدار معاصر مالصدرا یعنی میرداماد، 
میرفندرسکی و شیخ بهاءالدین عاملی 

)قاضی القضات( به دست می آورید.
 درباره نادر ابراهیمی

نــادر ابراهیمی داســتان نویس 
معاصــر ایرانی که عالوه بر نوشــتِن 
رمان و داســتان کوتــاه، در زمینه های 
فیلم ســازی، ترانه ســرایی، ترجمه، و 
روزنامه نگاری نیز فعالیت کرده  است. 
ابراهیمی، همراهِ بهرام بیضایی و ابراهیم 
گلستان، از هنرمندانی به حساب می آید 
که هم در سینما و هم در ادبیات کار کرده 
و شناخته شــده اند. نادر ابراهیمی در 
چهارده فروردین سال ۱۳۱۵ در تهران 
به  دنیا آمد. پدرش عطاءالُملک ابراهیمی 
از نوادگاِن ابراهیــم خان ظهیرالدوله، 
حاکم نامدارِ کرمان در عصر قاجار بود، 
که رضاشــاهِ پهلوی او را، ضمِن خلِع 
درجه از کرمان به مشــکین شهر تبعید 
کرد. هنوز قلمستانی به نام او در حومه 
مشــکین شــهر وجود دارد )قلمستان 
عطا( و خویشاوندان او )ابراهیمی های 
کرمان( در شهر و استان کرمان شناخته 
شده و مشهور هستند.وی تحصیالتش 
را در رشــته زبان و ادبیات انگلیسی تا 
مقطِع کارشناســی ادامه داد.ابراهیمی 
زندگی ماجراجویانه ای داشت. از سیزده 
سالگي به یک سازمان سیاسي پیوست و 
بارها به زندان رفت. دو کتاب  ابن مشغله 
و ابولمشاغل شرح کاملی از زندگی و 
فعالیت های اوست که به زبان خودش 
نوشته است. در این دو کتاب بیشتر در 
مورد کارهایی کــه انجام داده توضیح 
می دهد. از کمــک کارگرِی تعمیرگاهِ 
سیار در ترکمن صحرا، میرزایی حجره 
فرش در بازار،تحویلداری بانک، نقاشی 
روی روســری و لباس، صفحه بندی 
روزنامه و مجله، کشــاورزی، خطاطی 
و نقاشــی تا کارهــای فرهنگی چون 
مترجمی و ویراســتاری، فیلمسازی 
مســتند، از جمله کارهاییســت که او 

تجربه کرده است.

»مردی در تبعید»دیلماج«
 ابدی«

معرفی کتابمعرفی کتاب

نویسنده: 
حمیدرضا شاه آبادی

نشر افق

نویسنده:
 نادر ابراهیمی

انتشارات روزبهان

همانطور که گذشــتگان، این ملودی ها، آهنگ ها و یا مقام ها را ســاخته و به نســل های بعد 
منتقــل کرده اند، در هر دوره، باید بر اســاس موســیقی هر منطقه و بر اســاس ریتم ها و 
تم های موســیقی آن منطقه، نوآوری و آهنگســازی صورت گیرد تــا از یکنواختی و در جا 
زدن در این حوزه جلوگیری شــود که خود باعث گسترش و ترویج این نوع موسیقی است.

عزیز تنهاـ  نوازنده دوتار خراسانـ  نکاتی را درباره لزوم حمایت از هنرمندان نواحی و حفظ هنر آنها، 
مظلومیت این حوزه از موسیقی خصوصا در دوران کرونا و همچنین ضرورت ثبت تجارب مطرح کرد.

مظلومیت موسیقی نواحی در 
گفت وگو با عزیز تنها

مخترع اولین ربات هنرمند فوق واقع گرای جهان:

هنر آیدا خالقانه و معاصر است
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