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به بهانه زادروز «حسین زندهرودی» ،درباره تابلوی «ص +ه  +ص»
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خط ،مبنای یک رویداد تاریخی
تابلو «ص+ه+ص» که در ابعاد  ۲۱۲ ×۱۴۴سانتیمتر خلق شده است ،در پنجمین دوره حراج تهران به
ارزش یک میلیارد تومان به فروش رسید ،توسط هنرمند برجسته ایرانی مقیم فرانسه «حسین زندهرودی»
به تصویر در آمده است .وی متولد بیستم اسفند  1316و یکی از شاخصترین هنرمندان نوگرای ایران
از دهه سی شمسی تاکنون و بدعتگذار «مکتب سقاخانه» در ایران بوده و خواهان تحولی متهورانه در
رویکرد سنتی هنر است ،تا آنجا که مرجعیت و معانی پایه را به کنار مینهد و پیچ و تابی بغرنجوار را در
رسانه هنری خود« ،خط» ،آشکار میسازد .زیرا برای هنرمند ،خط ،جوهره سیال اندیشه انسانی است که
طی هزاران سال با کالم و معرفت آیینی خو گرفته و لذا به مثابه یک رویداد تاریخی حائزاهمیت است.
از این رو نمایی پرطمطراق از «الهام» و «بدیهه» را در اثر شبه سیاهمشق خود جلوهگر کرده که در کنار
شالوده فرمالیستی و زیباشناختیاش ،به جنبههای سحرآمیز و معنوی خط داللت دارد و به تبع ماهیت
مدرنیستیاش ،واجد مشخصهای موهوم است .این اثر چنان در موقعیت هرمنوتیک و اگزیستانسیال به
ثبت رسیده که به مثابه جهانی از یک تجربه فرهنگی ،با ادراکپذیریِ آنی قابل قرائت و فهم نیست و
گویی بیانگری آن در پرتو فرایندی غایتمند در کسب تجربهای آگاهانه و تفحصی سلوکوارانه میسر است.
اثر به مثابه گشتالت عناصر نوشتاری
زندهرودی تخیل خالقهاش را در ترسیم آنچه معادل «معماری فضا» اطالق میشود ،بهکار گرفته تا
چنین فضای گسترده مثبت و منفی در هم تنیدهای ،بازتابی از نیازهای احساسی و معنوی او باشد .لذا
به کرات از رنگهایی با ماهیت بیانگرا و در خاستگاه هنر معنوی ایران بهره گرفته است؛ چنانکه تابلو
مبین مراحل مختلف
متشکل از انوار رنگی مسحورکننده و الهوتی است که با نمودی از پرچم ایرانّ ،
سلوک و مرتبتهای وجودی است .در این راستا ،زندهرودی از مبنای زیباشناسانه خوشنویسی در قالب
خطنگارههایی بهره میگیرد که علیرغم نامفهوم بودن ،در جستوجوی وحدت و نظمی کیهانیاند و در
کلیتی واحد و نظاممند به مثابه «گشتالت عناصر نوشتاری» ،معنا و تقدس باطنی یافته و فحوای وجودی
خود را باز مییابند .بدین سیاق ،هنرمند به خلق اثری همت گمارده که به مثابه امر متافیزیکی ،محملی
برای معنا است و مرحلهای از «شَ َوند» و دگرشدگی عناصر پدیدارشناختی کالم را در گذار مفهوم نومِن
(امر ادراکناپذیر) به فنومِن (امر ادراک پذیر) یا نیستی به هستی عیان میکند .بهعبارتی آنچه برای
هنرمند اهمیت دارد ،نه صرفاً بازنمایی حقیقت مکشوف و متعالی ،بلکه پروسه و مراحل این کشف و شهود
است .از اینرو هنرمند ،ایدهآلیسم معنوی مد نظر خود را در جلوه بیرونی کلیات نقاشانه و زیباشناسانه
«خط» آشکار میکند؛ آنچه که در کلیت جامع خود ،غایت مستتری از مفاهیم قدسی است و بهعنوان
یگانه راه گریز از بییقینی و عدم قطعیت عصر مدرنیستی تلقی میشود.
دادائیسم و بودیسم در پنداشتی پسا مدرن
معهذا برخی از منتقدان ،آثار زندهرودی را فاقد معنا و هر نوع شاخصه عرفانی میپندارند .این طرز تلقی
از آنجا ناشی میشود که هنرمند ،رسانه خط را بهعنوان تمهیدی در ایجاد ملقمهای در هم و برهم از
واژگان موهوم بهکار گرفته است .لیکن در محتملترین خوانش ،میتوان این پراکندگی را به منزله تنزل
عقالنیت و بینش ایدئولوژیکی جامعه مدرن تا حد «وهم» ،مورد توجه قرار داد و این پرسش را مطرح
کرد که آیا فروپاشی معنای اثر در رویکردی دادائیستی و به جهت ایجاد سیالنی از تغییرات ساختارشکن
در هنر اتخاذ شده است؟
پاسخ را در بخشی از کتاب «ریچارد شپرد» ( )Richard Sheppardتحت عنوان «مدرنیسم ،دادا،
پست مدرنیسم» میتوان دریافت .چنانکه نویسنده به فضای مدرنیزاسیون جدید و رویگردانی دادائیستها
از شالودههای سنتی و تمایل متعاقب ایشان به تصوف شرقی نظیر بودیسم و بهویژه «تائوئیسم» اشاره و
بر این نکته تأکید دارد که دادائیستها به دنبال نظمی بزرگ در طبیعت ،جلوه نوینی از زندگی را گرامی
داشتند که به هیچوجه نهیلیستی نبود و بهعنوان یک همزیستی پویا میان تصوف غربی و پنداشت عارفانه
شرقی تلقی میشد و ضرورت ایجاد ساختارشکنی ایشان در فرهنگ و هنر را توجیه میکرد.
خوانش لتریستی اثر
شواهد حاکی از آن است که جنبش لتریسم اولیه در بحبوحه جنگ جهانی دوم ،در کنار تأثیرپذیری
از دادائیسم ،از مکاتب آیینی مبتنی بر علوم غریبه در جهان غرب و بهویژه از پنداشت بنیانگذار رومانیایی

تبارش « ،ایزیدور ایزو» ،بسیار تأثیر گرفت و با تکیه بر مضمون «نهان بودگی معنا» در طلسمها ،به
محتوای کام ً
ال مبهم و اسرارآمیز حروف و اعداد استناد کرد .این جنبش ،ضمن پذیرش این عناصر
نوشتاری که به منزله گرافیک تصویری به شمار میرفتند ،هنر آوانگاردی را در اروپای قرن بیستم بنیان
نهاد که نظام سیستماتیک زبان را با استفاده خودسرانه از نشانههای ابداعی در هم میشکست .از این
جهت ،لتریسم اولیه دارای اشتراکات فراوانی با دیگر مکاتبی بود که «راز» را به مثابه نمود یک خالء ادراکی
(نومِن) برمیشمردند .بعدها جریان سیتواسیونیسم انترناسیونال که از لتریسم منشعب شد؛ نه تنها نقش
هنرمند ،بلکه کلیه عناصر عرفانی را نیز از هنر زدود .از این جهت ،طیف متنوعی از آثار زندهرودی در
خوانشی از مکتب لتریسم اولیه مورد تأویل قرار گرفتهاند .لیکن این مطلب حائز اهمیت است که مکتب
لتریسم در راستای مقاصد «خود ویرانگری»اش  ،هنر را از ماهیت زیباشناسانه زدود و نمایش هنر را
در قالب کوالژی از حروف و نشانههای گرافیکی توأم ساخت .درحالیکه آثار زندهرودی همچنان دارای
ماهیتی زیباشناسانهاند و از اینرو دخل و تصرفی مبدعانه را فراتر از مکتب لتریسم نمود میبخشند که
زمینهساز سبک اکسپرسیونیسم انتزاعی در آثار بعدی او هستند.
ماهیت قدسی اثر در تبعیت از معرفت باستانی
الزم است تالش و اهتمام زندهرودی را در تبعیت از پنداشت فلسفی آیینهای باستانی که به مضمون
«وحدت وجود» توجهی خاص دارند و آنرا بخشی از تشریفات مراقبه و طریقت میپندارند؛ در آثار اولیه
وی به ویژه در این اثر مد نظر قرار داد .در مستندات موجود نیز این مطلب حائزاهمیت است که زندهرودی
بیش از تأثیر پذیری از لتریسم فرانسه ،تحت تأثیر لباس باستانی در موزه ایران قرار گرفت که به زعم او
منقوش به ذکرها و وردهایی بود که خاستگاه آن را میتوان به آیین باستانی ایران نسبت داد؛ سرودههایی
اغلب نامفهوم که در تلقی مردم آن روزگار دارای ماهیتی قدسی و نجاتبخش بودند و به هنگام جنگ و
پیکار روی لباس و بازوبند ایشان نقش میبستند.
از اینرو دو نگرش فلسفی ذیل ،وجود عبارات موهوم ،متکثر و غامض در آثار زندهرودی را توصیف
میکنند :از سویی آنها نمود بصری «مانترا» به شمار میآیند.
مانتراها ،ذکرهایی هستند که در بسیاری از آیینهای باستانی رواج داشته و به مفهوم ورد ،سحر و کالم
جادوییاند و لزوماً از معنای قاطعی بهره نمیگیرند؛ لیکن ما را به اندیشهای ژرف واداشته و به بیداری
تدریجی ذهن و پاکسازی سطح انرژی درونی میانجامند.
تعین» حقیقت هستند؛ زنجیرهای از کدهای زبانی
مبین «تحقق نیافتگی» و «عدم ّ
از سوی دیگر آنها ّ
مرموز و رمزگانی شده که متضمن یک «درهم ریختگی» بهعنوان مرحله نخست طریقت بوده و از آن در
عرفان به عنوان «آغاز بزرگ» یاد میشود؛ یعنی زمانی که حقیقت ثابتی وجود ندارد و هر آنچه هست،
صرفاً کلیتی متشکل از اجزا تمایز نیافته و غیر قابل توصیفی است که به «شور آغازین» اطالق میشود.
در نظرگاه عرفان ،تنها پس از فهم این «درهم ریختگی» و نیل به سوی «وحدت وجود» است که جوهره
حقیقت ،پدیدار شده و جهان هستی در عین تعدد و تکثر ،به صورت نظامی منسجم ،ادراکپذیر میشود.

تولید عایق ارزان و قدرتمند از چوب

تازههایعلمی

«اپ»تکار
ش

است به ضرر برندها و نهادهای تبلیغاتی تمام شود چرا که در سیستم نمایش الگوریتمی ،کسب و کارها
همیشه بابت باال بودن پستهای خود اطمینان خاطر دارند اما در سیستم نمایش بر اساس اولویت زمانی
ممکن است پستها اصال دیده نشوند .در هر صورت از شواهد و قرائن به نظر میرسد که فیسبوک بعد
از انتقادات شدیدی که بابت سیستم الگوریتمی دریافت کرده ،باالخره راضی شده که این رویه را کنار
گذاشته و در جهت رضایت اکثریت پیش برود.
تا این لحظه ،به نظر میرسد که اینستاگرام سیستم نمایش پست بر اساس اولویت زمانی را به عنوان
رویه کار اصلی خود انتخاب خواهد کرد و اجازه نخواهد داد که کاربران بین این سیستم و نمایش
الگوریتمی حق انتخاب داشته باشند .با این وجود به نظر میرسد که در صورت پیش گرفتن این رویه
جمع زیادی از کاربران اینستاگرام از این تصمیم راضی خواهند بود.
منبع:دیجیاتو

بچه والکری استون مارتین با قوای محرکه هیبریدی
استون مارتین تأیید کرده که بچه والکری جدید این خودروساز برای رقابت با فراری  GTB 488و
مک الرن  720Sطراحی شده و از قوای محرکه هیبریدی استفاده خواهد کرد.
مدیرعامل این کمپانی بریتانیایی آقای اندی پالمر در خالل برگزاری نمایشگاه خودروی ژنو 2018
گفته که این سوپرکار پیشرانه وسط با همکاری تیم فرمول  1ردبول ریسینگ توسعه یافته و در سال
 2020عرضه خواهد شد.
پالمر اطالعات زیادی را درباره قوای محرکه این محصول جدید منتشر نکرده اما تأیید کرده این خودرو
از نوع هیبریدی خواهد بود .این مدیر ارشد احتمال استفاده از پیشرانه  12سیلندر را به دلیل وزن باال رد
کرده است .موتورینگ میگوید یک نسخه از پیشرانه  8سیلندر  4لیتری توئین توربوی مرسدس-ای ام
جی احتماالً محتملترین گزینه برای این خودرو است .احتماالً پیشرانه یاد شده با همکاری یک واحد
الکتریکی میتواند قدرت حول و حوش  700اسب بخار را تولید کند.

ربیعی با یک رای باطله و دو رای ممتنع وزیر ماند

*منتقدهنری

آیا اینستاگرام سیستم نمایش الگوریتمی پست ها را کنار میگذارد؟
به گزارش برخی کاربران ،ظاهرا اینستاگرام به تازگی مشغول تست نمایش پستهای تایمالین بر
اساس زمان انتشار آنها است .به نظر میرسد که این سیستم در حال حاضر برای جمع محدودی از
کاربران تست میشود چرا که عده زیادی از افراد همچنان همان سیستم نمایش الگوریتمی پستها را
شاهدهستند.
احتماال میدانید که سیستم نمایش الگوریتمی پس از خریداری شدن اینستاگرام توسط فیسبوک
به این شبکه اجتماعی اضافه شد .در چنین سیستمی ،پستها بر اساس اولویت زمانی به نمایش در
نمیآیند بلکه پستهای حسابهای کاربری محبوب شما یا پستهای تبلیغاتی ،باالتر از جدیدترین
پستها دیده میشوند که باعث شده این سیستم با انتقادات زیادی مواجه باشد.
درک سیستم نمایش پست بر اساس زمان انتشار نه تنها برای کاربران تازه کار سادهتر است ،بلکه باعث
میشود توالی پستها را بتوان راحتتر دنبال کرد .اما از سوی دیگر ،به کارگیری همین سیستم ممکن

طرح :محمد طحانی

ماشینبازی
ش

مدیرعامل استون مارتین تنها درباره قوای محرکه این سوپرکار سخن نگفته است بلکه به این نکته
هم اشاره کرده که ساختار این خودرو دارای مونوکوک فیبر کربنی ویژه به همراه ساختارهای تصادف
آلومینیومی در جلو و عقب است .این زیرساخت به محصول جدید استون مارتین اجازه میدهد همچون
والکری فوقالعاده سبکوزن باشد.
پالمر همچنین گفته که والکری تنها برای حضور پررنگ استون مارتین در میانه بازار سوپرکارهای
پیشرانه وسط خلق شده است .او گفته است« :دلیل ساخت والکری آمادهسازی زمین بازی برای تولید
رقیب فراری  488بوده است .استون پیش از این هرگز سوپرکاری پیشرانه وسط نساخته بود و اگر شما
قب ً
ال برای ساخت سریعترین خودروی دنیا مشهور و در فرمول  1نیز حضور داشته باشید بنابراین خواهید
توانست یک سوپرکار پیشرانه وسط بسازید».
منبع :پدال ()pedal.ir

محققان مادهای به نام نانوچوب ساختهاند که عایق بهتری نسبت
به مواد معمول است و از لحاظ زیستی قابل تجزیه است .این ماده از
چوب تهیه میشود و ارزان است.
به گزارش مهر به نقل از انگجت ،مهندسان دانشگاه مریلند که
قبال چوب شفاف را ساخته بودند اکنون یک نوع ماده جدید خلق
کرده اند که می توان از آن به عنوان یک عایق ارزان تر و قدرتمندتر
استفاده کرد که به حفظ محیط زیست کمک میکند .آنها این ماده
را «نانوچوب» نامیدهاند .ماده مذکور بهتر از استایروفوم و آئروژل
سیلیکا عایقبندی انجام میدهد و به حفظ انرژی ساختمانها بهتر

یکند.
کمک م 
محققان برای تولید نانوچوب ،لیگنین و همیسلولز (دو ماده طبیعی)
را از چوب استخراج کردند .به این ترتیب چوب سفید شد و قابلیت
رسانایی گرمای آن کاهش یافت .عالوه بر آن نانوچوب قدرت بیشتری
دارد و مانند عایق های پشم شیشه به ایجاد حساسیت ریوی منجر
نمیشود .همچنین به گفته محققان این عایق ارزان خواهد بود و
هزینه تولید هر متر مکعب آن  ۷.۴۴دالر است .جالب آنکه ضخامت
نانوچوب پس از تا کردن به کمتر از یک میلی متر می رسد و از لحاظ
زیستی نیز قابل تجزیه است.

مجازخانه

غنیس :من توی دانشگاه بیشتر به
جای اینکه پلههای ترقی رو طی کنم
پلههای طبقات رو طی کردم.
آنتیگونه :رشتهات چیه؟ ادبیات .یه
فال حافظ واسم میگیری؟

مهدی مهدویکیا :روز خوبی بود در کنار
بچههای سر پل ذهاب

کایوت :از صبح که بیدار میشی
میری بیرون تا 10شب تقریبا  3روز
طول میکشه10 .که میری خونه شام
میخوری  3دیقه بعد ساعت 1:20دیقه
شبه
 :Maniهیچوقت عکسهای تلگرام و
اینستاگرام آدمها رو معیار خوشبختی
و خوشحالیشون ندونید ،آدمها
خیلیهاشون خیلی ویرانتر از اون
چیزی هستن که توی قاب موبایلتون
میبینید!

حسنمعجونی:
حاشیهسپیدرود

آق جوکر :بیاین از این به بعد پشت
تلفن بجای استفاده از «شناختی؟»
همون اول خودمون رو معرفی کنیم.

