
 

 

 

 

 

منتظر برنامه ھای بنياد توس ھستيم،   خانم خرازی ما ھرسال پاييز- 
  برنامه به تاخير افتاد، آیا علت خاصی در ميان بوده است؟   ظاھرا این بار

 پر ذھنی و عشق از پر قلبی باید ھنرى فرھنگى ھای برنامه درک و حضور برای
 در ما کند، مى صدق نيز مجريان ما مورد در امر اين داشت، فراگيری ازاشتياق
 مختلف ھاى فعاليت و ھا پروژه ھمواره توس بنياد بيرونى ھاى برنامه بين فاصله
 محدودیت و مناسب موضوع انتخاب مساله بايد بعالوه و .کنيم مى دنبال را ديگرى
 آن لندن در ھنری ھای برنامه کثرت گذشته پائيز در .گرفت نظر در نيز را زمانی ھای
 باور این بر ما چون و ميگرفت بر در را ھا ھفته آخر تعطيالت تمام تقریبا که بود چنان

 .يمدان مى تر اھميت کم را زمانی تقدم مساله گفت، باید را گفتنيھا که ھستيم
 وبه ميبرد زمان ماه ٨ تا ٦ از بنياد این ھای برنامه از کدام ھر کردن آماده و پژوھش
 آورد صحنه روی به را ھنری آماده کنسرت چند زمان ھمين طول در ميتوان راحتی
 در امسال ازا، در ولی  ميافتد مشکل بسيار موثق منابع به دستيابی گاھگاه ویا،



  .داریم برخورد توس آینده برنامه موضوع با تر هبھاران و تر شاداب بھار، اول
شما تعھد بنياد توس به ھنر و فرھنگ ايرانى را در چه مى بينيد؟ جنبه - 

  ويژه اى که بنياد توس دنبال مى کند، در چيست؟
 ایرانی ھر اندیشه و قلب در که برميخيزد نيازی از ایم گرفته عھده بر ما که تعھدی

 داوریھای پيش به نشدن متھم به شدن، شناخته و شناختن به نياز .ميجوشد
 کافرانه، ھای نخوردن برچسب به فرھنگی، و انسانی ارزشھای درک به نياز منفی،

 ھای امروزبرتری که ھستی خاکی زاده چون .فرھنگی جامعه از نشدن طرد به
 ھمين روی ميداند، فراتر ایرانی شده شناخته فرھنگ و ھنر از را اخالقش و سليقه

 ایران عنوان به ما تاریخى حافظه در ھنوز آنچه از که است متعھد ایرانی ھر لاص
 چوب چھار این از فراتر نيز ما تعھد و کند دفاع مانده باقی ایرانى فرھنگ و زمين
 فراموشی به را خود و ميدانند که آنھا و نميدانند که آنھا برای ميگوئيم و .نيست
 ما ميان از کرد شناسائی را آنھا دنيا زمانيکه که را کسانی ھنر و کار تاثير تا ميزنند
 فرھنگ به افتخار خود آنھا و کرده افتخار آنھا به تاریخ که را ھنرمندانی و بودند، رفته
 در را ما که خاکی ھمان. کنيم آوری یاد شدند، زاده آن در که اند کرده سرزمينى و

 موقتی و  ای کرایه را خود زبا باشيم که دنيا ھرکجای امروزه و داده پرورش خود
 غنی فرھنگ و تاریخ اين شناسائی دوباره و یادآوری ما تعھد .ميکنيم احساس
 .است دنيا به ایرانى

 

برنامه ھای اوليه بنياد بيشتر مراسمی در بزرگداشت ھنرمندان و - 
شاعران ایران بوده اند، ولی در برنامه ھای اخيرشما وارد موضوعات 



شما در محتواى این برنامه   بعالوه، خالقيت ھنری خود ٠جديدى شده ايد
  آیا این طور است؟ ٠ھا بيشتر دیده می شود

 تاریخ از ھائی گوشه کشاندن صحنه به ما کلی ھدف کردم عرض قبال که ھمانطور
 مرزھای حصار در نميتواند سرزمين یک تاریخ و فرھنگ .است ایران ھنر و فرھنگ

 از آن قدیم جغرافيائی مرزھای که ايران، بويژه .ودش محدود آن کنونی جغرافيائی
 فرھنگی تاثيرات طبيعتا و ميگرفت بر در را اروپا از قسمتی و آفريقا شمال تا چين
 خود که طور ھمان .است گذاشته جا بر مختلف کشورھای در مسير این در را خود
 ھمين به .تاس کرده ادغام ايرانى فرھنگ در و فراگرفته را نکاتى ھا آن ھمه از

 ايرانى ھنرمندان فقط نه و پرداخت امروز ھنرمندان از تجليل به تنھا ميتوان نه دليل
  .گرفت نادیده آوردند، بوجود را امروز مکاتب که را دیگری بزرگان و کسوتان پيش و
 انتقال در که چرا داديم اختصاص ابريشم جاده به را   توس آینده برنامه راستا، اين در
 فقط جاده اين در .است داشته کليدى نقشى پھناور منطقه اين در ھنگىفر تبادل و

 ھنرھاى و علوم، عقايد، از را مختلف ملل تمام بلکه شد، مى دادوستد که نبود کاال
 فارسى فرھنگ و زبان گسترش در عامل بزرگترين .کرد مى مند بھره نيز يکديگر
 از گويايى نمونه شايد ھندى گوى پارسى شاعر خسرو امير .بود ابريشم جاده

 و ايرانى اقوام ميان ھنرى امتزاج و تبادل به مسير اين در که است ھنرمندانى
 در امروزه که را واقعيت اين مثال .کرد مھمى دوکمک ھر فرھنگى ارتقا و ھندى
 مي را ايرانى قديمى موسيقى ھاى دستگاه از ھايى گوشه ھندوستان شمال
 خسرو امير نظير کسانى مديون اند، رفته ميان از ستھا قرن ايران خود در که بينيم

 دان موسيقى و عارف شاعر اين از تجليل به را برنامه اين خاطر بھمين .ھستيم
       .ايم داده اختصاص معتبر
 حمله بيم از اش خانواده که بود بزرگ خراسان شمال زادگان ترک از خسرو، امير
 دھلوى به ملقب درايران که خسرو، يرام کارھاى کرد مھاجرت ھندوستان به مغول
 ھنوز ھندى موسيقى در ایرانی ھای پرده امتزاج و توضيح آفرینش، در است،
 غزل او .دھد مى تشکيل را ھندوستان شمال کالسيک موسيقی اصلی ھسته
 به را ایرانی موسيقی فلسفه و آميخت ھم در ھندی قوالی موسيقی با را ایرانی

 موسيقی جدید آالت آمدن وجود به باعث شود مى فتهگ و کرد معرفی ھندوستان
 و مثنویات اشعار، .شد تابال و شھنای، سارود،سنتور، تار، سی چونان ھندی،
 موجود چنين ميتوان چگونه .ميرسد بيت ٣٠٠٠ بلندای به او فراسى غزليات

 تاریخ در را ھنرش تاثيرات و است معروف ھندوستان سعدی به که را ھنرمندی
   گرفت؟ نادیده دید، ميتوان قرن ٩ گذشت از بعد حتی وسيقیم و شعر

 که بگویم باید ھنری، ھای خالقيت زمينه در شما سوال دیگر قسمت پاسخ در اما و
 و باشد آور مالل بسيار ميتواند تاریخ روخانی یا و لفظی توضيح که است طبيعی
 شکستن برای ند،ھست ھا تماشاخانه از تر خلوت ھا کتابخانه دليل ھمين به شاید
 دوره آن فرھنگ یا و رقص ، موسيقی شعر، از ھنر،قطعاتی توضيح در باید مالل این
 .است اجباری بل الزامی تنھا نه خالقيت وجود پس کشانيد، صحنه به زنده بطور را
 بسيار خالقيت تاریخی ھای فلسفه یا و ھا شخصيت از کدام ھر توجيه و سازی باز

 آماده ھای رقص يا و موسيقی با ھنری ھای ازگروه اگر ودب آسانتر بسيار.ميطلبد
 باریک پر درخت بر شادی زرین برگ یک کردن اضافه صرفا ما تعھد ولی کرد استفاده

 اگر ھايى برنامه چنين اجراى و ايجاد امر خود .نيست تماشاچيان زندگی روز
 مفتخرم من راستا این در و ايم نبوده وفادار خود تعھدات به ما نباشد ھنرى فعاليتى

 تنھائی به من به نباید وجه ھيچ به بنياد این ھای توانائی و اعتبار و نيستم تنھا که
 عشق یک با ھم با ھمه و گرویدند ما به بسيار ھمفکر و ھمدل دوستان .شود داده



 توجه .ميکنيم ھمکاری ھا برنامه اين آوردن صحنه روی به برای ، دل چند خانه در
 گرفته نظر در را کشور ٨ و ميکنيم عبور قاره سه از توس بنياد آینده هبرنام در کنيد
 در آنھا امتزاج فرھنگھاو حرکت چگونگی در پژوھش و مطالعه از صرفنظر .ایم

 از بيش به ميشوند ظاھر مختلف ممالک ھای صحنه در که ھنرمندانی فقط یکدیگر،
 ٣ از فقط کدام ھر که مختلف البسه دست ٨٦ تھيه دارند، احتياج البسه دست ٨٦
 را ما ھدف بودن صعب ميتوان کوچک نکته ھمين از .ميشوند دیده دقيقه ٥ تا

  .سنجيد
 در ما انگيزه و رھنمون عشق و اشتياق ھمه از بيش و آستعداد ،ھنر خالقيت اگر
 را مھم این ميتوانست دیگری چيز چه پس نبود، اھداف این رسانيدن انجام سر به
 .ندبرسا انجام سر به

 

برنامه آینده شما که درماه مارچ ارائه خواھد شد، کدام جنبه از فرھنگ - 
   ايرانى را برجسته خواھد کرد و چرا اين موضوع را انتخاب کرديد؟

 و کرد وصل آسيا به را اروپا شرق تجاری جھت از رنسانس زمان در ابریشم جاده
 ابریشم، تجارت برای راه ھمين از نيز بازرگانان .رسيد چين به ایران از گذشتن از بعد

 گرانبھا، ھای پارچه چينی، الکل، الک آالت، شيشه پوست، کاغذ، کتان، ساتن،
 صندل، چوب، ریواس، مشک، کنف، کندر، عطر، عاج، نقره، طال، جواھرات، قالی،
 وشکروغيره دارچين پسته، زعفران، خرما،  ادویه، سبزی، ،دارو، سياه فلفل

 ارمغان به کجا ھر در مردم برای خدمات و اجناس تنھا نه جارتت این.کردند استفاده
 .گردید انسانھا معلومات و اطالعات و جھانی فرھنگی تبادل وسيله بلکه آورد می
 .ميدانند ابریشم جاده مدیون را خود شدن جھانی مذاھب اکثریت امروزه حتی

 بسياری .کردند فرس چين به تا را راه تمام مسير، این در مسيحی و مانوی بودائی،
 و ابریشم توليد سازی، شيشه سفالگری، نقاشی، مثل دوره این در ھنرھا از



 مختلف فرھنگھای تنھا نه و شد منتشر مسير این در و طریق این از سازی چينی
 مختلف ھای فن و عقاید با عمومی اطالعات افزودن به بل شدند نزدیک یکدیگر به

 پيدا توسعه راه این از و مبادله مسير این رد مختلف ملل ھای موسيقی .شد کمک
 و شعر فرھنگ امتزاج و حرکت واقعی نمادھای از یکی خسرو امير مثال، .کرد

 دنيا در کاغذی پول مخترع اولين چين کشور .بود ابریشم جاده طول در موسيقى
 فرھنگی نظر از غنی ھای دوره دریائی نيروی و دائمی سياست گذاری پایه با بودو
 آنان با معامله و تجارت در که بازرگانان طبيعتا و ميگذراند را ھنری و لسفیف ،

 .ميدادند حرکت دنيا دیگر سوی به دنيا سر یک از را ھنرھا و معلومات بودندھمين
 زودی به و گرفتند فرا را کاغذ توليد صنعت اسالمی امپراطوری مناطق ساکنين
 را یکدیگر ھنرھای و صنایع توليد طرز ابریشم جاده امتداد در دیگر ممالک ساکنين
 مسير در حرکت و مختلف ھای موسيقی تاثير دليل به موسيقی آالت حتی.آموختند
   .دادند شکل تغيير پرده و سيم شکل، در ابریشم جاده

 در دیگر ھای تمدن در را ایرانی ھنر و فرھنگ تاثير ، توس قول و تعھد بر بنا ما و
 .وریمميا صحنه به جاده این مسير

بنياد توس دراين چند سال توانسته است جنبه ھای نوینی از فرھنگ و - 
ھنر ایرانی را ارائه کند، آیا اھداف شما بيشتر جنبه آموزشی دارند یا 

  ھنری؟
 از دوره آن نمایش در ولی باشد نوینی پدیده نميتواند سرزمين یک تاریخ بررسی
 اگرشناسائی .کرد استفاده جدید ھای خالقيت و نوین ازروشھای بتوان شاید تاریخ
 کتابخانه سرنوشت به کنيم دنبال سنتی آموزش طریق از  فقط را ماست ھدف که
 اند، داده جای را اطالعات و معلومات قرنھا خود دل در که خاک پر ھای رف و ھا

 ھدف آنکه اندیشه با گرچه و مياميزیم در ھنر با را تاریخ ناچارا پس .ميشویم دچار
 پيوندش دوره آن ھنرھای با ولی بدھيم دست از نباید را آموزش عنیی اوليه

 ھای عریضه بسيار تشکر ھای نامه و تشویقھا بسيار کنار در گرچه .ميدھيم
 تاریخی ھای جنبه از که ميشویم توصيه عموما و ميرسد ما به ھم انتقادی طوالنی

 نميتوانيم چون ما ولی .بپردازیم قضيه تفننی قسمت به و کرده کم آموزشی و
  .ميکوشيم بيشتر حواشی کردن تر رنگين در بنابراین کنيم اصل فدای را حاشيه
 ابریشم جاده مسير در که است ساعته دو نمایشنامه یک بصورت اما امسال برنامه

 ھائی مکث خطه، آن فرھنگ و ھنر درشناسائی و ميکند عبور مختلف ممالک از
  .ميکند

 

ھای توس قابل خریداری است، چگونه و از چه اگرویدیوھایی از برنامه - 
طریقی می توان آنھا را تھيه کرد؟ وسيله اينترنتى براى ارتباط با بنياد 

    توس چيست؟
 دسترس در قبلی ھای برنامه ویدیوھای تمام توس برنامه ھر برگزاری حين در

 ميشودو هگرفت تماس ايميل از ما با بسيار نيز سال طول در و ميگيرد قرار عالقمندان



 ھدیه برای ویا دارند  فعاليتھا این مجموعه آوری جمع به ميل که کسانی بخصوص
 یا و برایشان ما خود و ميگيرند تماس ما با دارند الزم دیگر ممالک در خود دوستان به

 و اخبار و توس بنياد ھاى فعاليت آرشيو ضمن در .ميکنيم پست دوستانشان
 بنياد اينترنتى درسايت توان مى ھمواره را بوطهمر فرھنگى و ھنرى ديگر اطالعات
 .کرد پيدا نيز توس

 

 
 


