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بســیار خرســندیم كــه دومیــن شــاره ایــن خربنامــه همزمــان بــا یكــی از ماههــای بــزرگ
فرهنگــی كشــورمان یعنــی اردیبهشــت مــاه مصــادف شــده اســت .ماهــی كــه نخســتین
روز آن بــا بزرگداشــت شــیخ اجــل ،اســتاد ســخن ،ســعدی شــیرازی آغــاز میشــود و بــا
بزرگداشــت بــزرگان علــم و ادبــی چــون شــیخ بهایــی ،شــیخ صــدوق ،حكیــم عمــر خیــام
و ابوالقاســم فردوســی ادامــه مییابــد .از روزهــای بزرگداشــت ایــن فرهیختــگان هــم كــه
بگذریــم ،بایــد از روزهــای بــا اهمیــت دیگــری چــون روز ملــی خلیــج فــارس ،روز ملــی
كارآفرینــی ،روزشــوراها ،جشــن چهلــم نــوروز ،روز اســناد ملــی و میــراث مكتــوب ،روز
جهانــی كارگــر و روز معلــم نــام بربیــم كــه جملگــی در ایــن مــاه اتفــاق میافتنــد و از
مناســبتهای مهــم ســال بــه شــار میآینــد.
امــا شــاید وقایعــی كــه بــه آن اشــاره شــد از مهمتریــن روز شــارهای ســالنامه رســمی بــه
شــار آینــد ،امــا بایــد بــه رویــداد مهــم دیگــری اشــاره كنیــم كــه در چش ـمانداز آینــده
كشــور بســیار مؤثــر اســت و میتوانــد بـرای ملــت مــا دریچـهای را بــه ســوی علــم و آگاهــی
بگشاید.
ایــن رخــداد مهــم «منایشــگاه بیناملللــی كتــاب ته ـران» اســت كــه هــر ســاله میلیونهــا
بازدیدكننــده را از رسارس كشــور بــه ســوی خــود جلــب میكنــد و بیانگــر آن اســت كــه
«كتــاب» ،هنــوز هــم «یــار مهربــان» مــا ایرانیــان بــه شــار م ـیرود كــه بــا وجــودآنكــه
هماكنــون آمــار رســمی رسانــه كتابخوانــی كشــور بــه عــددی بایســته نرســیده ،امــا نشــان
دهنــده عالقــه ذاتــی مــردم ایـران بــه كتــاب اســت .آمــاری كــه هنــوز هــم جــای بحــث دارد
و از منابــع مختلــف نزدیــك بــه  7دقیقــه اعــام شــده اســت كــه نشــان میدهــد هنــوز هــم
بــا آمارهــای جهانــی فاصلـهای بســیار دارد.
شــاید همیــن امــر موجــب شــد كــه امســال بیســت و نهمیــن «منایشــگاه بیناملللــی كتــاب
تهـران» بــا شــعار «فــردا دیــر اســت  »...از  15تــا  25اردیبهشــت در «شــهر آفتــاب» برگـزار
شــود تــا بــا ایــن شــعار ،نیــاز بــه مطالعــه را بــه مــردم گوشــزد منایــد .علــی جنتــی وزیــر
فرهنــگ و ارشــاد ،نیــز بــه میانگیــن عنوانهــای چــاپ شــده در ســال اشــاره كــرد كــه از 64
ه ـزار عنــوان در ســال  1392بــه  80ه ـزار عنــوان در ســال  1394افزایــش یافتــه اســت كــه
خــود جــای تقدیــر دارد امــا مبیــن ایــن مســئله اصلــی نیســت كــه آیــا متامــی كتابهایــی
كــه منتــر میشــوند ،خوانــده نیــز میشــوند؟
بــه هــر روی بایــد فرهنــگ كتابخوانــی كــه بــا گشــایش منایشــگاه بیناملللــی كتــاب تهـران
در اردیبهشـتماه بــه آن پرداختــه میشــود ،بــه فرهنگــی بـرای متــام فصــول مبــدل شــود.

سروده محمد یلع معمل دامغاین ،رئیس فرهنگستان هرن

رئیس فرهنگستان هرن:

نزول قرآنركمی ،كتابت را احیا ركد

به مناسبت میالد منجی عامل بشریت ،حضرت همدی (ع)

سمیرا خوانساری

نشســت «بحثــی در کلیــات دانشــنامه هــر ایرانــی و قرآنــی» بــه
همــت مؤسســه مــن وابســته بــه فرهنگســتانهرن در رسایاهلقلــم
برگـزار شــد.
نشســت «بحثــی در کلیــات دانشــنامه هــر ایرانــی و قرآنــی»
پنجشــنبه  23اردیبهشــتماه  ،95بــا حضــور محمدعلــی معلــم
دامغانــی رئیــس فرهنگســتانهرن ،محمدمهــدی هراتــی ،حمیدرضــا
قلیچخانــی و مســعود نــارصی مســئول گــروه هرنقرآنــی و
قرآنهــری فرهنگســتانهرن كــه هدایــت ســخرنانیها را نیــز
تونهمین منایشــگاه
بــر عهــده داشــت ،در رسایاهلقلــم بیســ 
بیناملللــی کتــاب تهــران برگــزار شــد.
رئیــس فرهنگســتان هــر در ابتــدای ایــن نشســت بــا اشــاره بــه
وســعت و گســردگی هــر و بحــث در مــورد چیســتی آن گفــت:
صحبــت در مــورد مفهــوم هــر و ســخن گفــن در مــورد چیســتی آن
بــا توجــه بــه اختــاف نظرهایــی كــه در ایــن زمینــه مطــرح اســت،
احتیــاج بــه وقــت بیشــری دارد امــا بــهاختصــار میتــوان گفــت كــه
اولیــن هــر انســان کالم بــوده و ســخن گفــن ،خوانــدن و خطابــه از
منونههــای ایــن هــر انســانی اســت .بـرای خوانــدن انــواع موســیقی
در همــه گونههــا از زبــان اســتفاده میشــود و انســان زمانــی کــه
تصمیــم گرفــت آن کالم را تثبیــت کنــد ،از عالئــم نوشــتاری اســتفاده
کــرد.
رئیــس فرهنگســتانهرن افــزود :اولیــن هــر گویندگــی و زبــان اســت؛
پــس هــر از زبــان و دهــان آدمــی آغــاز میشــود و وقتــی انســان
میخواهــد هــر خــود را اثبــات کنــد بــه عالمتهایــی نیــاز دارد
کــه در قالــب خطاطــی تجلــی پیــدا میکنــد .دســتور زبــان ،رصف و
نحــو ،بدیــع و بیــان بــه عنــوان علومــی کــه دو هــر کالم و کتابــت را
میپاالینــد ،در شــعر و نــر منــود پیــدا میکننــد .در آغــاز انســانها
روی پوســت حیوانــات مینوشــتند ،پــس از مدتــی احســاس نیــاز بــه
ســاخت کاغــذ و آرایشهایــی بـرای آن پدیــد آمــد ،ســپس نوبــت بــه
شــیرازهبندی رســید .تــورات ،انجیــل و اوســتا بــا آمدنشــان کتابــت
را معرفــی کــرده بودنــد ،امــا قرآنکریــم بــا نزولــش ایــن هــر را
احیــاء کــرد.
علــی معلمدامغانــی در ادامــه بیــان كــرد :در کتابهــای قبلــی
بهرهگیــری از صــور حیوانــات و انســانها در صفحــات مختلــف
کتــاب دیــده میشــد امــا مســلامنان بــا ارائــه نقوشــی جدیــد
صــوری انتزاعــی ،بــرای تزئیــن مصحــف انتخــاب کردنــد.

چشم نرگس روشن ای گل آمدی
از تو خرم گلشن ای گل آمدی
تا تو زی عالم كنی پا در ركاب
كرده دریا جوشن ای گل آمدی
« منتظران را به لب آمد نفس
ای ز تو فریاد به فریاد رس»
***********************
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جان جهان كجایی جان جهان كجایی
بر ما جهان سر آمد وقت است اگر بیایی
ایشاه شاه شاهان سلطان بی پناهان
خورشید صبحگاهان وقت است اگر برآیی
چند از شبان تیره خشم شبان خیره
ای دست و تیغ چیره دستی اگر گشایی
داد از خران زرتشت خیل كتاب بر پشت
خلق ز حق فرامشت وین مایه حق نمایی
بیداد قریه را سوخت فانوس گریه افروخت
سر بر كن ای كدیور تنها تو كدخدایی

محمدمهــدی هراتــی ،دومیــن ســخرنان ایــن نشســت بــا بیــان
اینكــه در هــر کتابآرایــی مجموعــهای از فنــون مســترت اســت،
صحبتهــای خــود را آغــاز كــرد و ادامه داد :کاغذســازی ،جلدســازی،
صحافــی ،خوشنویســی و صفحهآرایــی منون ـهای از هرنهایــی اســت
کــه در کتابآرایــی مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد.
هراتــی بــا تأکیــد بــر لــزوم توجــه بــه نــوع هــر و انطبــاق
آرایشهــای متناســب بــا آن افــزود« :قســمتی از ایــن آرایشهــا
بــه نفــس هــر بــاز میگــردد و بخــش دیگــری از آن متأثــر از فکــر
انســانی اســت کــه میخواهــد آن هــر را ارائــه دهــد».
2

مســعود نــارصی ،در قســمت آخــر ایــن نشســت
تخصصــی ،كتابــت قرآنكریــم را
انتزاعیتری ـن هــر قرآنــی دانســت
و ادامــه داد :کتابــت قــرآن در
مقایســه بــا مســجد ارتبــاط
مســتقیمتری بــا وحــی
دارد کــه میتوانــد مــا
را بــه وحــی متصــل
کنــد .بــا ایــن توضیــح،
بــه نظــر میرســد
کتابــت قــرآن آنچنــان
کــه بایــد مــورد توجــه
قــرار نگرفتــه و کمــر
روی آن کاری انجــام
شــده اســت.
مســئول گــروه هرنقرآنــی و
قرآنهــری فرهنگســتانهرن بــا
بیــان ایــن نكتــه كــه خــط كوفی منســوب
بــه شــهر كوفــه اســت و بــرای ســندهای اولیــه
قرآنكریــم ،انتخــاب بــا ایــن نــوع خــط بــوده اســت ،بیــان كــرد:
«هــر و فرهنــگ اســامی رصفـاً در حیطــه كتابــت قرآنكریــمنبــوده
و نیــاز بــه ســاختارهای تعریــفشــده اســامی ماننــد مســاجد ،هــر
اســامی را بــه شــكلهای مختلــف تبییــن میكــرد .مســجد یكــی از
هرنهــای اصیــل اســامی اســت و خــود مســجد یكــی از ســمبلهای
اصیــل هــر جوامــع اســامی اســت و عنــارصی را در خــودش دارد.
بــه عنــوان منونــه ،توحیــد ،عــدل و امامــت بــه عنرصهــای بــری
و معــاری تبدیــل شــد ه اســت .یعنــی معنویتــی را میبینیــم كــه
از خــود قــرآن اســتخراج میشــود و بــه شــكل عینیتــی بــا واســطه
معــاری تجســم پیــدا میكنــد .محـراب در مســجد ،نشــانه امامــت
میتوانــد باشــد و منــاره ،گنبــد و ایوانهــا از مهــم تریــن منادهــا
هســتند.

او خوشنویســی را از مطرحتریــن هرنهــای
اســامی بــه شــار آورد و بیــان کــرد:
شــاید ایــن نکتــه را همــه بداننــد
کــه خوشنویســی بعــد از شــعر
و ادب پارســی ،دومیــن هــر
شــاخص ایرانیــان اســت.
ایــن هــر ارتبــاط زیــادی
بــا اولیــن هــر دارد.
بنابرایــن بســیاری از
شــاعران کاتبانــد و
بســیاری از نویســندگان
شــاعری میکننــد.
پژوهشــگر هــر قرآنی در
ادامــه گفــت :شــاید گاهــی
الزم باشــد مــا خودمــان را
بــه جــای میهامنــان خارجــی در
منایشــگاه قـرار دهیــم .اگــر در میــان
ایــن میهامنــان کســانی باشــند کــه بخواهند
در مــورد زبــان و فرهنــگ ایرانــی ،اطالعاتــی بــه
دســت آورنــد ،آنــگا ه مــا تأییــد خواهیــم کــرد کــه کارهــای پژوهشــی
در ایــن حــوزه بــه حــد قابلقبــول انجــامنشــده و بایــد در آن مســیر
کتابهــا و فعالیتهــای فرهنگــی زیــادی ارائــه شــود.
ســومین ســخرنان ایــن نشســت ،حمیدرضــا قلیچخانــی ،از هرنمنــدان
و پژوهشــگران عرصــه تجســمی ،خوشنویســی را دومیــن هــر
شــاخص ایرانیــان بعــد از شــعر و ادبیــات ذكــر كــرد و آن را در
ارتبــاط همیشــگی بــا هــر اول بیــان كــرد واظهــار داشــت :هــر
خوشنویســی ،هــری اســت کــه ایرانیــان آن را بــه اوج رســاندند .ایــن
منونــه از نوشــن ذوق و ســلیقه هرنمنــدان ایرانــی را نشــان میدهــد
و در همــه آثــار فرهنگــی و هــری اســامی جایــی بـرای خــودش بــاز
کــرده اســت .بایــد بیــش از پیــش بـرای ارائــه ایــن هــر بــه جهانیــان
تــاش کنیــم و منابــع و امکانــات را بـرای معرفــی ایــن هــر ایرانــی
اســامی بــه همــه جهــان ،بــه كار بگیریــم.
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همدی گلچنیعاریف:

دنبــال
ریشــههای ایــن
بناهــا رفــت ،نویســنده
ای ــن كت ــاب ،یعن ــی «كپ ــل آرچیبال ــد
كرس ــول» ب ــود .كت ــاب «گ ــذری ب ــر مع ــاری
متقــدم مســلامنان» ترجمــهای از نســخه بــه
روز ش ــده ای ــن نویس ــنده اس ــت .نس ــخه اصل ـ ی در
قط ــع بس ــیار ب ــزرگ انتش ــار پی ــدا ک ــرده و دو جل ــد دارد
کــه هــر كــدام از مجلدهــا ،حــدود  800صفحــه اســت.
پیداســت كــه كاركــرد كتابخانــهای دارد.

ترمجه این كتاب ،ادای ِدینام به
ّ
استاد «باقر آیتاللزاده شریازی» است

آیــا ایــن کتــاب در حــال حــارض جــزء منابــع درســی
دانشــگاههای معــاری ایــران هــم هســت؟
االن در دانشــگاههای شهیدبهشــتی و تهــران ایــن كتــاب
تدری ــس م یش ــود .ام ــا ،هن ــوز آم ــوزش تاری ــخ مع ــاری در ای ـران
نظامیافت هگ ــی مناس ــبی ن ــدارد .ای ــن مجموع ــه ت ــا دو س ــال پی ــش
ك ــه فرهنگس ــتان ه ــر آن را منت ــر ك ــرد ،ترجم ــه نش ــده ب ــود و
از نس ــخه انگلیس ــی آن ه ــم در ای ـران فق ــط 3ع ــدد وج ــود داش ــت.
ای ــن توفیق ــی ب ــود ك ــه نصی ــب بن ــده ش ــد ،چ ــون بس ــیاری اف ـراد،
س ــالها منتظ ــر آن بودن ــد و بن ــده ه ــم ه ــر گل ــی زدهام ب ــر رس
خ ــودم زدهام؛ چ ــون چیزهای ــی ك ــه در فرآین ــد ترجم ــه ای ــن كت ــاب
كس ــب ك ــردهام ،ب رای ــم بس ــیار ارزش ــمند اس ــت.

ســمی را خوانســاری -مهــدی گلچی نعارفــی ،برگزیــده
س یوســومین دوره کتــاب ســال ،مرتجمــی اســت کــه بــرای
پوشــاندن پی راهــن پارســی بــه متــون ارزشــمند معــاری
عرص ههــای مختلفــی را مــیکاود .واژههــا و عباراتــی کــه او در
حیــن گف توگــو برم یگزیــد ،از دقــت و ظ رافــت فکــریاش در
عی ــن فروتن ــی پ ــرده برم یداش ــت .وقت ــی در م ــورد «كپ ـ ل آرچیبال د
كرســول» و تالشهایــش ســخن م یگفــت ،قاضــی م یشــد
و فعالیــت حرفــهای خــود را بــه محکمــهای فــرا م یخوانــد.
ش ب یوقفــه بــرای رمزگشــایی
دســت آخــر هــم بــا حکــم تــا 
گ ای ران یاســامی بــه ادامــه ســخن بازم یگشــت .او
از فرهنــ 
ترجمــه ایــن کتــاب را ِدینــی م یدانــد کــه بایــد بــه اســتادش،
«باقــر آی تاللــ هزاده شــی رازی» ادا م یکــرده اســت .آنچــه در
زیــر م یخوانیــد ،حاصــل گف توگــوی مــا در روزهــای پایانــی
اردیبهش ــت  95ب ــا مرتج ــم کت ــاب «گ ــذری ب ــر مع ــاری متق ــدم
مســلامنان» از انتشــارات فرهنگســتانهرن اســت كــه برگزیــده
كتــاب ســال 1394شــده بــود.

از دس ـتآوردهای مه ــم مع ــاری اس ــامی ک ــه ب ــا پژوه شه ــای
کرســول بــه نقطــه کنونــی رســیده ،چــه بناهایــی را م یتــوان
ن ــام ب ــرد؟
اول بایــد بگویــم کــه بنیانگــذاران ایــن دیســیپلین ،كپــل
آرچیبالدكرســول ،ارنســت هرتســفلد و ارنســت دیتــز بودنــد.
هرتس ــفلد ،بیش ــر ب ـرای ای ـران كار ك ــرده؛ كرس ــول ،در منطق ــه
قاهــره فعالیــت داشــته و دیتــز ،در اســتانبول پژوه شهایــی
انج ــام م ـیداده اس ــت .اینه ــا در س ــه مرك ــز مه ــم جه ــاناس ــام
بودهان ــد و از بی ــن ای ــن س ــه ت ــن ،تنه ــا كرس ــول ب ــود كه عم ــردرازی
یاف ــت ت ــا مث ــره كارهای ــش را ببین ــد .زمان ــی ك ــه او درگذش ــت ،همه
كارهای ــش ب ــه انج ــام رس ــیده ب ــود .از جمل ــه دس ـتآوردهای مه ــم
مع ــاری اس ــامی ک ــه ب ــا پژوه شه ــای او ص ــورت گرفت ــه ،ترس ــیم
نقشــه بناهــای «مســجد اب نطولــون قاهــره» و «جامــع امــوی
دمش ــق» را م یتوانی ــم ن ــام بربی ــم .در نقش ـههایی ك ــه در كت ــاب
چــاپ شــده ،اندازههایــی را م یخوانیــم كــه بــه دقــت ثبــت و

ماهنامه خبری سفیر هنر -سال اول -شماره 2

ای ــن كت ــاب در چ ــه رش ــت ههایی از دانش ــگاههای جه ــان در ح ــال
تدری ــس اس ــت؟
دپارمتان ــی در تاری ــخ ه ــر وج ــود دارد ،ب ــه ن ــام «تاری ــخمع ــاری
اس ــامی» .كرس ــول ،کس ــی ب ــود که ای ــن دپارمت ــان و دیس ــپلین را در
فض ــای دانش ــگاهی ب ــه وج ــود آورد و آن را بنیانگ ــذاری ك ــرد .از
پی ــش كس ــانی بودن ــد ك ــه ب ــه ه ــر اس ــامی و مع ــاریاس ــامی
م یپرداختن ــد ،ول ــی اینه ــا در قال ــب پژوه شه ــای پ راكن ــده انج ــام
ش ــده ب ــود و بیش ــر ب ــه دس ــت ی ـكرسی س ــیاح و كاش ــف ص ــورت
م یگرف ــت؛ كس ــانی ك ــه در جزءیرهالع ــرب و ش ــامات م یگش ــتند
و گ زارشهایــی م ینوشــتند و بعض یهایشــان ،باستانشناســان
خیلــی خوبــی هــم بودنــد ولــی بیشــر ایــن افــراد ،كارشــان
اكتشــاف بــود .یعنــی بناهــا را جســتجو م یكردنــد و بســیاری
از آن ــان ،دنب ــال بناه ــای گمش ــدهای بودن ــد ك ــه ب ــه عن ــوان مث ــال،
اس مهایش ــان در عه ــد عتی ــق آم ــده ب ــود .در كن ــار اینه ــا بناهای ــی
ه ــم پی ــدا م یكردن ــد از دوره متق ــدماس ــامی .اولی ــن كس ــی ك ــه

در مــورد خــود کرســول ،آموخت ههــا و فعالی تهایــش قــدری
بفرمایی ــد؟
كرس ــول ،انگلیس ــی مس ــیحی اس ــت و مع ــار خودآموخت ــه .كار
اصلــیاش ایــن بــود كــه نقشــه تهیــه كنــد .حوالــی ســالهای
 1930ب ــه مل كف ــاروق پیش ــنهاد داد ك ــه م ــن ب ـرای ش ــا كتاب ــی
م ینویســم از معــاری مــر و بعــد از آن 40 ،ســال بــرای
آن تحقیــق و تفحــص کــرد و نتیجــه آن کتــاب اولاش شــد.
عك سهای ــی ك ــه در كت ــاب مش ــاهده م یکنی ــم ،هم ــه را خ ــودش
گرفت ــه و نقش ـههایی ك ــه در آن م یبینی ــم را خ ــود ترس ــیم ك ــرده
اســت .كرســول ،خوشــبختانه عمــر درازی یافــت و تقریبــاً 95
س ــال زندگ ــی ك ــرد.
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بــر ا ی
پژوه شهایشــان بــه
ح ــوزه مع ــاری رشق پاگذاش ــتند،
ب ــه نوع ــی گرفت ــار ش ــدند .دیت ــز خ ــودش
پــس از مدتــی تبدیــل بــه پژوهشــگر
مع ــاری رشق ش ــد؛ كارهای ــی در مع ــاری هن ــد و
كاره ــای مفص لت ــری در مع ــاری عثامن ــی انج ــام داد.

ضبــط كــرده
اســت .بــه عنــوان
مث ــال ،در ذی ــل نقش ـهها آورده
كــه ایــن دیــوار چنــد مــر و چنــد
ســانت یمرت اســت و دیــوار دیگــری چنــان
اســت و در زیــر نقشــهها امضــای خــودش را
آورده .وقتــی امضــای كرســول را در زیرنقشــهها
م یبینیــد ،لحظــه لذتبخشــی اســت.

از كجا فكر ترجمه این كتاب افتادید؟
اس ــتاد درگذش ــت هام ،اس ــتاد باق ــر آی تالل ــه ش ــی رازی ،ی كب ــار
نس ــخه مفص ــل كت ــاب را از كتابخان ــه م ــوزه ای رانباس ــتان ب ــه
م ــا نش ــان داد و گف ــت« :كاش ای ــن كت ــاب ترجم ــه ش ــود» و م ــا
فهمیدی ــم ك ــه همچنی ــن كتاب ــی وج ــود دارد و ی كج ــور ِدین ــی
ب ــود ك ــه بای ــد ب ــه ایش ــان ادا م یش ــد .دری ــغ و ح ــرت اس ــتاد در
ذه ــن م ــن مان ــد و ب ــه  7- 8س ــال دیگ ــر افت ــاد و رسانج ــام ترجم ــه
ای ــن كت ــاب ش ــكل گرف ــت.

هرتســفلد در تاری خنــگاری بناهــای ای رانــی چــه نقشــی
ایف ــا ک ــرده اس ــت؟
هرتس ــفلد ،ق ـرار ب ــود در ای ـران مبان ــد .ول ــی ب ــا جن ــگ جهان ــی
دوم ،بــه دلیــل اینكــه یهــودی بــود ،از ایــران رانــده شــد و
نتوانس ــت كارهای ــش را ادام ــه ده ــد .یك ــی از دری غه ــای م ــا ای ــن
اس ــت ك ــه او نتوانس ــت كارهای ــش را در ای ـران ادام ــه ده ــد .وقت ــی
هرتســفلد از ایــران رفــت« ،آنــدره گــدار» ،بــه جــای او آمــد و
رئی ــس اداره باستانشناس ــی ای ـران ش ــد و پ ــس از م ــدت كوتاه ــی
نیــز هرتســفلد درگذشــت .اولیــن فهرســت آثــار ملــی ایــران
را او تهیــه كــرد و االن یكــی از می راثهــای قــوی مــا ،دفرتچــه
یادداش ـتهای ب ــه ی ــادگار گذاش ــته اوس ــت ک ــه در حالح ــارض ،در
م ــوزه سیمس ــونین ،وج ــود دارد ك ــه مجموع ــه عال ــی و ب ینظی ــری
اس ــت .از ای ــن نوش ــت هها ،م یت ــوان ب ــه توانای ــی هرتس ــفلد پ ــی
ب ــرد و خوش ــبختانه ب ــا امكان ــات دیجیت ــال ام ــروز م یت ــوان ب ــه
آس ــانی ب ــه آنه ــا دس ــت پی ــدا ك ــرد.

ب ــه گفت ــه اهال ــی ف ــن ،در ح ــوزهای ك ــه نواقص ــی در مناب ـعاش
وجــود داشــته بــه ترجمــه دقیقــی رســیدهاید ،ایــن ظ رافــت
چط ــور حاص ــل ش ــد؟
ع ــامل ترجم ــه مع ــاری ،تاكن ــون ع ــامل تخصص ــی و دقیقی نب ــوده و
كس ــانی آث ــار مع ــاری را ترجم ــه كردهان ــد ك ــه خودش ــان مع ــار
یــا مــورخ معــاری نبودهانــد .بــه عنــوان منونــه ،هرتســفلد،
كتــاب خیلــی مهمــی دارد بــه نــام «ایــران در عــر باســتان».
ای ــن كت ــاب را مرح ــوم هامی ــون صنعت ـ یزاده ب ــزرگ ترجم ــه ك ــرده
اس ــت .ایش ــان تخصص ــی در تاری ــخه ــر مع ــاری نداش ــت ه و وقتی
هرتســفلد در مــورد بنایــی صحبــت م یكنــد ،دقیــق من یدانــد
ك ــه در م ــورد كج ــا ح ــرف م یزن ــد .در ترجم ــه ،س ــه پای ــه بای ــد
وجــود داشــته باشــد؛ زبــان مبــدا ،زبــان مقصــد و تخصــص در
عرص ـهای ك ــه دس ــت ب ــه ترجم ــه م یزنی ــم .وقت ــی كت ــاب را ب ــا
هــدف ترجمــه م یكاویــد ،ی كبــار بایــد دقیقــاً متوجــه شــوید
كــه نویســنده ،چــه م یگویــد و از چــه چیــزی حــرف م یزنــد.
در مع ــاری بای ــد بفهم ــی ك ــه از كج ــا س ــخن
م یگویــد؟ حــاال از ایــن بــه
بعــد كار دشــوارتری
رشوع م یشــود

دیتز در تاریخ معامری رشق چه مث راتی داشته است؟
دیت ـز ،كارش در گ رایش ــی از تاری ــخه ــر ب ــود ك ــه در پی ریش ـههای
مع ــاری غرب ــی در رشق جس ــتجو م یك ــرد .یك ــی از عوام ــل موث ــر
ب ــر مع ــاری ق ــرونمیان ــی غ ــرب ،مع ــاری كه ــن رشق ب ــوده و
اینهــا دنبــال اثبــات نظریــهای بودنــد كــه خاســتگاه معــاری
گوتیــك را مرشقزمیــن م یدانســت .ایــن محققــان ،بــه دنبــال
ردپ ــای آن مع ــاری در رشق جس ــتجو م یكردن ــد و كس ــانی نظی ــر
جــوزف اسچیگوفســكی كــه اســتاد دیتــز بــوده،
ریشــه اصلــی معــاری گوتیــك را در
معــاری ارمنــی م یدانســته
اســت .اینهــا وقتــی
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نز د یــک
ش ــده و ی ــا م یش ــوند.

كــه آنچــه
بــه درســتی دریافــت
ك ــردهای را چگون ــه ب ــه فارس ــی
برگردانــی؟ چــون مــا فرهنــگ
منســجمی در ای نبــاره نداریــم .یعنــی مــا
ایــن ســنت را نداریــم كــه وقتــی بناهایــان
را ذكــر م یكنیــم چ هطــور صحبــت كنیــم و
اصطالحنامــه موثــق و محكمــی بــرای بناهایمــان
وج ــود ن ــدارد ک ــه ن ــام دقی ــق ه ــر جزئ ــی از بن ــا را بدانی ــم.
در مع ــاری غ ــرب ،وقت ــی مورخ ــان مع ــاری ب ــا ه ــم صحبت
م یكنن ــد ،م یدانن ــد ك ــه از چ ــه چی ــزی ح ــرف م یزنن ــد و م ــا
متاس ــفانه چنی ــن متون ــی نداری ــم .در واق ــع ای ــن ترجم هه ــای
نخس ــتین در عرص هه ــای تخصص ــی ،س ــن گبنای فض ــای علم ــی
اس ــت .در گذش ــته ،س ــنت نوش ــن در م ــورد بناه ــای م ــا ب ــه دس ــت
كســانی بــود كــه اگرچــه فرهیختــه و فرهنگــی بودهانــد ،امــا
در مع ــاری رسرش ــته نداش ــتند و ب ــه ذوق خودش ــان ب ــر اج ــزءای
بناه ــا ،ن ــام م یگذاش ــتند .م ــا در دورهای هس ــتیم ك ــه بای ــد از ای ــن
مرحل ــه بگذری ــم و ای ــن ك ــه داوران و اس ــتادان بن ــده در م ــوردش
صحبــت كردهانــد كــه ایــن كتــاب ترجمــه دقیــق دارد ،فكــر
م یكنــم بــه خاطــر رعایــت ایــن نكت ههاســت.

پ ــس ب ـرای ترجم ــه ای ــن كت ــاب 4 ،س ــال
ب ــا كرس ــول ش ــب و روز گذراندهای ــد؟
واقع ـاً همینط ــور ب ــوده اس ــت 4 .س ــال روزهای ــی
در حــدود  8ســاعت بــر روی ایــن كتــاب متركــز
داشــتم .در ترجمــه ،گاهــی بــرای یــك جملــه 3 ،مــاه
ص ــر الزم اس ــت و بای ــد ب ــه مت ــون دیگ ــری م راجع ــه کنی ــد
و امانــتداری حكــم م یكنــد كــه شــا بــه منبــع ارجــاع
و ی ــا مت ــون دیگ ــری رج ــوع کنی ــد .ب ــه عن ــوان مث ــال ،در ای ــن
ترجمــه ،منابعــی وجــود داشــت كــه از عهدعتیــق بــود ،در
اینجــا شــا بایــد بــه منابــع فارســی آن هــم رجــوع كنیــد و
ببینی ــد در ترجم هه ــای فارس ــی آن مطل ــب ی ــا عب ــارت را چط ــور
نوشــت هاند؟ یــا بــه منابعــی برم یخوریــد کــه از متــون كهــن
عرب ــی اس ــت ،پ ــس بای ــد بروی ــد اص ــل عرب ــی آن را ببینی ــد چ ــه
بــوده و بــه مــن انگلیســ ی كــه در حــال ترجمــه آن هســتید،
اكتف ــا نكنی ــد .در ای نص ــورت ش ــا مس ــئولی تتان را در ب راب ــر آن
متنــی كــه ترجمــه م یكنیــد ،انجــام دادهایــد.
چــه مــواردی را جیمــز آلــن در وی رایــش ایــن كتــاب پــس از
نســخه اصلــی خــو ِد كرســول بازبینــی کــرده اســت؟
کار جیم ــز آل ــن ی ــک نکت ـهای دارد؛ او م یگوی ــد کرس ــول به س ــنتی
پایبن ــد ب ــود و آن اس ــتفاده ک ــردن از کار هم ــه پژوهش ــگ ران ای ــن
عرص ــه ب ــود .پ ــس آل ــن ه ــم پای ــه کارش را ب ــر ای ــن گذاش ــت ک ــه
اگــر در ایــن زمــان ،خــود نویســنده زنــده بــود ،چــه م یکــرد؟
کرس ــول ،مت ــام بناهای ــی ك ــه توس ــط همه پژوهش ــگ ران و كاش ــفان،
از صف ــر هج ــرت ت ــا س ــال س ــیصد ،پی ــدا ش ــده ب ــود را در من ــودارش
م یگذاشــت .آلــن نیــز هــر بنــای تــاز ه یاف تشــده و یــا هــر
چی ــزی ك ــه در م ــدت پ ــس از كرس ــول ب ــر پژوه ــش بنای ــی اضاف ــه
ش ــده ب ــود را ب ــه منوداره ــای قبل ــی اف ــزود .ب ــه عن ــوان مث ــال اگ ــر
در تاری خگ ــذاری بنای ــی تجدیدنظ ــری ش ــده ،آن را آورده و گفت ــه
ای ــن پ ــاره اف ــزوده م ــن اس ــت ب ــه س ــنت خ ــود کرس ــول .همی ــن
ب هروزســازی کتــاب باعــث شــده کــه توانســت هاند تــا بــه حــال
کت ــاب را در ص ــدر فض ــای آموزش ــی جه ــان نگ ـ ه دارن ــد.

ب ــه غی ــر از واژگان تخصص ــی ،در ترجم ــه ی ــك كت ــاب ،الزم اس ــت
ب ــه دای ــره واژگان ش ــخصی نویس ــنده و فرهن ــگ لغ ــات ف ــردی او
نی ــز نزدی ــك ش ــد ،ب ــا توج ــه ب ــه ترجم ــه خوب ــی ك ــه در ای ــن كت ــاب
م یبینی ــم ،چط ــور ب ــا كرس ــول هم ـراه ش ــدهاید؟
بخــش دیگــری در مــورد كرســول وجــود دارد كــه زندگــی
شــخص یتر اوســت .اینكــه هی چوقــت ازدواج نكــرد و در مــر
بــود .مــدام در كتابخان ههــا ســیر م یكــرد و بــه متــون عربــی
عالق ــه پی ــدا ك ــرده ب ــود .م ــن ب ــا هم ــه جوان ــب زندگ ــی كرس ــول
در ای ــن چن ــد س ــال درگی ــر ب ــودم و ب ــا او انس ــی پی ــدا ك ــردم .وقت ــی
م ـناش را م یخوان ــدم ،خ ــودش را م یدی ــدم .فك ــر م یك ــردم ك ــه
مث ــا در اینج ــا ل ــذت ب ــرده ،در ف ــان قس ــمت ،معل ــوم اس ــت ك ــه
دلچركی ــن ب ــوده ی ــا در جای ــی مس ــئل هاش ای ــن ب ــوده ك ــه ح ــرف
كس ــی را رد كن ــد .ك مك ــم وقت ــی ب ــا متن ــی ک ــه عص ــاره زندگ ــی
اوس ــت ،مواج ــه م یش ــوید ،درم ییابی ــد ك ــه چ ــه وقت ــی ،چ ــه كار
م یكن ــد .وقت ــی جمل ـهای م یس ــازد ،ش ــا آن لح ــن را م یگیری ــد در
دس ـتتان و اگ ــر ب ــه زب ــان مقصدت ــان مس ــلط باش ــید ،م یتوانی ــد
لب ــاس خ ــوب پارس ــی را ب ــه ت ــن آن بپوش ــانید؛ مجموع ــه هم ــه
اینه ــا مرتج ــم را ب ــه نویس ــنده نزدی ــك م یكن ــد .در می ــان مرتج ــان
ای رانــی ،بــا وجــود مســائلی کــه در نــر وجــود دارد ولــی بــاز
ه ــم مرتج ــان بزرگ ــی داش ــت هایم و داری ــم ک ــه ب ــه نویس ــندهها

تدوی ــن نس ــخه اول کت ــاب نس ــبت
رضوریتی داشته است؟
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ب ــه مناب ــع قبل ــی چ ــه

برجســته بــه
حســاب بیاوریــم،
ولــی پیداســت ،بــرای اســتفاده
از متــون ،مشــاوران خوبــی داشــته و
بــا متــون تاریخــی كهــن اســامی بســیار
مأنــوس بــوده اســت و چیــزی كــه از انــس بــا
متــون بــه دســت م یآیــد ،از هیــچ راه دیگــری
كســب من یشــود .ارجاعــات او بــه متــون كهنــی کــه
آســانیاب هــم نبودهانــد ،جــای تقدیــر دارد.

در واقــع مــا
پی ــش از انتش ــار ای ــن
کت ــاب ،در تاریک ــی مطلق ــی به
رس م یبردیــم و اصــا من یدانســتیم
ک ــه چ ــه داری ــم .کرس ــول ،عقی ــده دارد ک ــه
وقتــی مــا م یخواهیــم در مــورد دورهاســامی
صحبــت کنیــم ،بایــد اول بدانیــم دربــاره چــه
م یخواهیــم ،حــرف بزنیــم .مفهومــی بــا عنــوان
« »corpusدر زبانشناس ــی وج ــود دارد ک ــه آن را «پیک ــره
زبانــی» ترجمــه م یکنیــم .پیکــره زبانــی ،مجموعــه
واژگان ــی اس ــت ک ــه م ــا ب ــا آنه ــا جمل ــه م یس ــازیم و صحب ــت
م یکنیــم .حــال ایــن مفهــوم در تاریــخ معــاری ،مجموعــه
آن بناهایــی اســت کــه مــا در موردشــان صحبــت م یکنیــم؛
درب ــاره ارتب ــاط آنه ــا و بدهبس ــتانهایی ک ــه انج ــام ش ــده اس ــت.
پ ــس م ــا بای ــد ای ــن  corpusرا داش ــته باش ــیم ت ــا بتوانی ــم در ای ــن
دیســیپلین بــا ی کدیگــر صحبــت کنیــم .کرســول ،م یپرســد
ک ــه ای ــن س ــنت چگون ــه ب ــه وج ــود آم ــده؟ نقط هه ــای کلی ــدی
و مقدماتــی بــرای پیدایــش ایــن ســنت چــه بــوده؟ در کــدام
بناهــا اولیــن بــار فــان صــورت رخ منــوده و چ هطــور متحــول
شــده اســت؟ بــرای ایــن منظــور ،دوره تاریخــی را ســه قــرن
نخس ــت گرفت ــه و ب هتب ــع ،مح ــدوده جغ رافیای ــی آن را نی ــز نق ــاط
آبادت ــر دوره موردنظ ــر یعن ــی م ـر ،ش ــام و می ــانرودان در نظ ــر
م یگی ــرد .البت ــه او ب ــه بی ــرون از ای ــن عرص ــه ه ــم رفت ــه اس ــت ،از
جمل ــه ب ــه افریقی ــه و آندل ــس.
در حقیق ــت ،زحم ــت بس ــیاری را متحم ــل ش ــده ت ــا در ای ــن دوره
ب ــه ای ــن مث ـرات رس ــیده و وقت ــی ش ــا كس ــانی را م یبینی ــد مانن ــد
كرســول كــه چگونــه خــود را وقــف ایــن موضــوع كردهانــد و
چگون ــه زمانش ــان را ب ـرای ای ــن كاره ــا ،گذاش ــت هاند ،ب ــار آموزش ــی
بسیارس ــنگینی دارد و مس ــئولیت ش ــا را س ــنگین م یكن ــد .پ ــس
درم ییابی ــم ک ــه ی ــك لحظ ــه ه ــم نبای ــد غاف ــل باش ــیم و از هم ــه
ت ــوان خ ــود بای ــد به ــره بربی ــم.

کرس ــول ب ــا چ ــه رویک ــردی ب ــا اختالفنظرهای ــی ک ــه در س ــه
ق ــرن اول اس ــام وج ــود داش ــته مواج ــه ش ــده اس ــت؟
بعضــی بناهــای اســامی هســتند كــه اصــوالً محــل پرســش و
اختالفانــد؛ بــه عنــوان مثــال ،پرســش «تاریــخ جامــع امــوی
دمش ــق» مح ــل اخت ــاف ج ــدی ب ــود و از قض ــا ب ــه ای ــن پرس ــش
کرســول پاســخ داده اســت .او همــه نظری ههــای متخاصــم را
ب ــه صلح ــی رس ــانده و ابهاماتش ــان را مطالع ــه من ــوده و ت كت ــك
نظری هه ــا را آورده و ب ــا اس ــتدالل رد ك ــرده اس ــت .یعن ــی گفت ــه
چ ــه قس ــم تهایی از ه ــر ك ــدام چط ــور اس ــت و چ ــه نظری ـهای
م یتوان ــد هم ــه اخب ــار تاریخ ــی را كن ــار ه ــم بنش ــاند و پاس ــخ
ده ــد .ب ــه ه ــر ح ــال ماهی ــت كار علم ــی ای ــن اس ــت ک ــه هم ــه
نظری هه ــا را درنظ ــر بگی ــرد .در ح ــال ح ــارض ،م یبینی ــم ک ــه ب ــا
تحقیق ــات و مطالع ــات بع ــدی ،برخ ــی از نظری ــات كرس ــول ه ــم
رد ش ــد.
دو شــاخه مهــم وجــود دارد كــه صــورت نوشــتاری صحیــح
آنهــا ،در میــان دارنــدگان آن عرصــه بســیار اهمیــت دارد؛
یكــی اصطالحــات و دیگــری اعــام .نامهــای مهمــی در تاریــخ
مع ــاری م ــا ،مدتهای ــی غل ــط نوش ــته م یش ــدند .یك ــی از مه ــم
تری ــن اصول ــی ك ــه بای ــد در تاری ــخ مع ــاری رعای ــت ش ــود ،ای ــن
اس ــت ك ــه ن ــام ی ــك بن ــا را هم ــه ی كج ــور بنویس ــند .م ــا از ای ــن
اش ــتباهات در زب ــان خودم ــان ه ــم داری ــم ،آرامگاه ــی در نزدیك ــی
ســمرقند بــه نــام «عربآتــا» وجــود دارد كــه ســالها ایــن را
«عربعطــا» م ینوشــت هاند« .آتــا» در زبــان ترکــی بــه معنــی
«پ ــدر» اس ــت .ب ــه دلی ــل ع ــدم ش ــناخت و جس ــتجو در مح ــل بن ــا
و همچنیــن اکتفاکــردن بــه متــون التیــن ایــن اشــتباهات رخ
م ـیداده اس ــت .چ ــون در ترجم ــه ح ــروف التی ــن ب ـرای کل ــات م ــا
احت ــال اش ــتباه وج ــود دارد .در صورت یك ــه اگ ــر در ط ــول زم ــان،
وسواس ــی در م ــورد بعض ــی بناه ــا وج ــود م یداش ــت و پرسش ــی
در م ــورد اینك ــه ای ــن اس ــم از كج ــا م یآی ــد ،مط ــرح م یش ــد ،ای ــن
اشــتباهات رخ منــیداد.

آی ــا کرس ــول ب ـرای جس ــتجو در مناب ــع عرب ــی از کس ــان دیگ ــری
کم ــک م یگرفت ــه ی ــا خ ــودش ب ــه کاوش در مت ــون م یپرداخت ــه
اس ــت؟
اگرچــه کرســول در میــان پژوه شگــران غربــی بــه عرب یدانــی
عن ــوان مث ــال در قی ــاس ب ــا كس ــانی
شــهرت نــدارد و بــه
من یتوانیــم او را در ایــن حــوزه،
ماننــد ُس ــواژه
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نخستنی جلسه اكرگاه خط كویف در نقش جهان

جزایــری بــه تفاوتهایــی كــه در آثــار خوشنویســانی كــه خطــوط
همســان مینگارنــد اشــاره و توضیــح داد :اگرچــه در خوشنویســی
قواعــد خاصــی بــرای نوشــن هــر خــط وجــود دارد ،امــا بایــد
توجــه داشــته باشــید كــه بــه عنــوان مثــال تفــاوت آثــار اســتادانی
كــه بــه خــط نســتعلیق مینگارنــد در اســتفاده از ریزهكاریهــا
و خالقیتشــان اســت وگرنــه قواعــد و اســلوب نســتعلیق نویســی
یكســان اســت.
پــس اگــر تفاوتهایــی در شــیوه نــگارش خــط كوفــی وجــود دارد،
هــان ریزهكاریهایــی اســت كــه شــیوه اســتادان بــوده و آثــار را از
هــم منفــك میكــرده اســت.
ســپس ایــن هرنمنــد قلمــی كــه بــا آن خــط كوفــی مینگارنــد را
معرفــی كــرد و افــزود :بـرای نــگارش خــط كوفــی نیــاز بــه قلمــی بــا
ت ـراش خــاص اســت كــه ســالها پیــش طــی تحقیقاتــی كــه دربــاره
ایــن خــط انجــام مـیدادم متوجــه شــدم كــه تـراش قلــم خــط كوفــی
بــا دیگــر خطــوط متفــاوت اســت و تنهــا از طریــق ایــن نــوع تـراش
قلــم بــوده كــه خوشنویســان میتوانســتند بــه نوشــن ایــن نــوع
خــط بپردازنــد.
در ادامــه ایــن جلســه ،ســید وحیــد موســوی جزایــری بــه صــورت
عملــی شــیوه نــگارش و شــكل حــروف در خــط كوفــی را تــا حــرف
«ط» بــه هرنجویــان آمــوزش داد و از هرنجویــان خواســت تــا بــه
متریــن حــروف بپردازنــد.
كارگاه آمــوزش «خــط كوفــی» روزهــای دوشــنبه ،ســاعت  15تــا 18
بــه مــدت  10جلســه در مركــز هــر پژوهــی نقــش جهــان برگ ـزار
خواهــد شــد.

ســید وحیــد موســوی جزایــری در كارگاه آموزشــی «خــط كوفــی»
اظهــار داشــت :خــط كوفــی از خــط اعــراب نبطیــه منشــعب
شدهاســت و تاریــخ پیدایــش آن بــه پیــش از اســام میرســد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی فرهنگســتان هــر ،نخســتین جلســه
از كارگاه آموزشــی «خــط كوفــی» بــا حضــور اســتاد «ســید وحیــد
موســوی جزایــری» و  20هرنجــوی عالقهمنــد بــه هــر خوشنویســی،
عــر دیــروز  27اردیبهشــت در مركــز هــر پژوهــی نقــش جهــان
وابســته بــه فرهنگســتان هــر برگ ـزار شــد.
در آغــاز ایــن جلســه ،اســتاد جزایــری بــه ترشیــح پیشــینه پیدایــش
خــط كوفــی پرداخــت و اظهــار داشــت :در مــورد پیشــینه خــط
كوفــی میــان پژوهشــگران اتفــاق نظــر وجــود نــدارد؛ ولــی آنچــه
مشــخص اســت ،اینكــه خــط كوفــی از خــط اعـراب نبطیــه منشــعب
شدهاســت و تاریــخ پیدایــش آن بــه پیــش از اســام میرســد.
وی بــه نشــانههایی كــه بــر زمــان پیدایــش خــط كوفــی داللــت
دارد ،اشــاره و افــزود :اطالعــات مــا از پیدایــش خطــوط نبطــی و
كوفــی محــدود بــه چنــد ســنگ مــزار میشــود ولــی بــا توجــه
بــه نشــانههایی كــه میــان خطهــای كوفــی و نبطــی وجــود دارد
میشــود گفــت ایــن خطــوط بســیار نزدیــك بــه هــم هســتند.
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رسزمیــن مســلامنان شــد.

مالقات با احیاءگر خط كویف در نقش جهان

چه شد كه به خط كوفی روی آوردید؟
دانشــجوی ســال دوم دانشــگاه در رشــته گرافیــك بــودم كــه
بــه دالیــل قابلیتهــا و ارزشهــای بــری كــه در خــط كوفــی
میدیــدم بــه ایــن گونــه خــط عالقهمنــد شــدم و از ســال 1371
پــروژه كار دانشــگاهیام را بــر روی ایــن خــط متمركــز كــردم .پــس
از آنكــه بــر روی ایــن خطــوط مطالعــه میكــردم معــدود برگههــای
كپــی از خــط كوفــی كــه در آســتان قــدس از آنهــا نگهــداری میشــد
بــه دســتم رســید كــه از نســخ بســیار قدیمــی بودنــد و مــن مطالعــه
و كارم را از همیــن نســخ قدیمــی آغــاز كــردم.
در آن زمــان بــا خوشنویســی آشــنایی داشــتید یــا بعــد از ایــن زمــان
بــود كــه بــه خوشنویســی روی آوردیــد؟
مــن بــه خوشنویســی عالقهمنــد بــودم و قبــل از آنكــه وارد رشــته
گرافیــك شــوم بــه صــورت حرف ـهای در رشــتههای خطــوط نســخ و
ثلــث كار میكــردم و خــط كوفــی ســومین خطــی بــود كــه بــه آن
روی آوردم .قابلیــت تركیبــی خــط ثلــث برایــم جــذاب بــود و هرنمند
میتوانــد بــه ابداعــات شــخصی در ایــن نــوع خــط روی بیــاورد.

مولــود زندینـژاد -مالقــات بــا احیاءگــر خــط كوفــی «ســیدمحمدوحید
موســویجزایری» كــه دارای نشــان درجــه یــك هرنی(معــادل دكــری)
و مــدرك كارشناســی گرافیــك اســت ،یكــی از فرصتهــای مغتنمــی
بــود كــه نصیبــم شــد .كســی كــه بــه دلیــل پژوهشهــای مســتمرش،
تســلط بســیاری در زمینــه خطــوط كهن و ســنتی یافتــه و امــكان نقد و
تحلیــل را بـرای وی فراهــم آورده اســت و نتیجــه ســالها تــاش اســتاد
جزایــری ،توفیــق بــه «رمــز گشــایی از قلــمِ گمشــده خــط كوفــی
ا ّولیــه» بودهاســت و همیــن امــر ســبب شــده كــه وی بتوانــد خــط
كوفــی را پــس از چنــد صــد ســال احیــاء منایــد و آثــاری را بــا ایــن
خــط بازآفرینــی كنــد؛ بــه طوریكــه اســتاد بهاءالدیــن خرمشــاهی
دربــارهاش در كتــاب "ســنگ نوشــتههای ثلــث" مینویســد« :اســتاد
ش بسـی
ط کوفـ ی بــا افزایـ 
ســید وحیــد موســو ی جزایــر ی احیاگــر خـ 
آرایههــای گرافیکــی امروزهپســند اســت».
برگ ـزاری كارگاه خــط كوفــی اســتاد جزایــری كــه چنــدی اســت در
مركــز هرنپژوهــی نقــش جهــان فرهنگســتان هــر برپــا شدهاســت،
بهانـهای شــد كــه بــا ایــن اســتاد نیكــو خصلــت و پــر صــر گفتگویــی
كوتــاه داشــته باشــم.

راز تراش قلم خط كوفی را چگونه كشف كردید؟
بــرای بــه دســت آوردن منونههــای مختلــف خــط كوفــی،
مراجعههــای مكــرر بــه موزههــا داشــتم بــا منون ـهای از ایــن خــط
كــه در مــوزه رضــا عباســی موجــود اســت ،مواجــه شــدم؛ ایــن منونــه
برایــم بســیار عجیــب بــود؛ زیـرا تــا آن زمــان برخــی از پژوهشــگران
ماننــد مارتیــن لینگــز و مــاری شــیمل معتقــد بودنــد كــه خــط
كوفــی را در گذشــته بــا شــابلون كار میكردنــد و ایــن خــط فاقــد
ارزشهــای خوشنویســانه اســت و بــا چنــد منونــه كار خواســته بودند
كــه ایــن مطلــب را بــه اثبــات برســانند .آنهــا میگفتنــد برخــی
حــروف در آثــار متفــاوت ،کام ـاً عیــن هــم هســتند كــه از عهــده
كار دســت ســاخته نیســت .امــا ایــن منونــه برخــاف تصــور ایــن
پژوهشــگران هیچگونــه ســنخیت و هامهنگــی بــا دیگــر منونههــا
نداشــت .بعدهــا منونههــای دیگــر را نیــز در دیگــر موزههــا دیــدم
كــه آنهــا نیــز بــه همیــن شــكل بودنــد و یــا آثــار ســفالینهها و
اشــیایی كــه بــا خــط كوفــی نوشتهشــدهبودند و نتیجــه ،آن بــود كــه
ایــن نســخ منیتوانــد بــا شــابلون نوشتهشدهباشــند .ولــی مطمئن ـاً
بــا قلمــی خــاص نگاشتهمیشــدند كــه بــا قلمهــای خوشنویســی

منشاء پیدایش خط كوفی در كجا و در چه زمانی است؟
در مــورد پیشــینه خــط كوفــی میــان پژوهشــگران اتفــاق نظــر وجود
نــدارد؛ ولــی آنچــه مشــخص اســت ،اینكــه خــط «كوفــی اولیــه» از
خــط «نبطــی متأخــر» منشــعب شــده كــه مــورد اســتفاده اع ـراب
نبطــی قــرار میگرفــت و تاریــخ پیدایــش آن بــه پیــش از اســام
میرســد .نشــانههایی كــه بــر زمــان پیدایــش خــط كوفــی داللــت
دارد ،محــدود بــه چنــد ســنگ م ـزار میشــود ولــی بــا توجــه بــه
نشــانههایی كــه میــان خــط «كوفــی اولیــه» و «نبطــی متأخــر»
وجــود دارد ،میتــوان نتیجــه گرفــت كــه ایــن خطــوط بســیار
نزدیــك بــه هــم هســتند .البتــه خــط «نبطــی متأخــر» قاعدههــای
متامــا هندســی و نامنعطــف دارد و تــاش مســلامنان ب ـرای ثبــت و
ضبــط آیــات قرآنــی موجــب شــد كــه تغییراتــی كــه بیشــر جنبــه
زیباشناســانه داشــت در ایــن خــط صــورت گیــرد و در خــط «كوفــی
اولیــه» نظــم و قاعدهمنــدی بیشــری نســبت بــه خــط «نبطــی
متأخــر» ایجــاد شــود كه منشــاء اصلــی رخدادهــای خوشنویســانه در

ماهنامه خبری سفیر هنر -سال اول -شماره 2

9

دیگــر نیــز بســیار مــورد
اســتفاده ق ـرار میگرفــت و بســیار متنــوع
هــم بــوده اســت.
بودهاســت.
متامیــز
دیگــر خطــوط
میتوانــد ظرافتهــا ،جزئیــات
منتهــا چــه تراشــی
و ریزهكاریهــای خــط كوفــی را نشــان دهــد؟ ایــن ســوالی بــود
كــه فكــر منــو ماههــای متــادی بــه خــودش مشــغول كردهبــود تــا
اینكــه بــه وســیله تراشهــای متفــاوت و متعــددی كــه روی قلمهــا
ایجــاد كردهبــودم باالخــره بــه ایــن نتیجــه رســیدم كــه ت ـراش قلــم
ایــن نــوع خــط چگونــه بایــد باشــد كــه بــدون كمرتیــن دســتكاری و
كمرتیــن نیــاز بــه ادیــت و ویرایــش خــط كوفــی را بــه هــان انــدازه
دقتــی كــه در نســخههای قدیمــی وجــود داشــت دوبــاره احیــاء
كنیــم و مجــدد بتوانیــم ارزشهــای خوشنویســانه را بازآفرینــی كنیم.

از خطــوط عمــودی ،افقــی و دایــره
خــط كوفــی بیشــر
تشــكیل شــده ،آیــا ایــن قابلیــت در تشــكیل اشــكال هندســی
موجــب شــده كــه در معــاری و ســفالینهها مــورد اســتفاده ق ـرار
گیــرد؟
تنهــا بخشــی مربــوط بــه ایــن امــر اســت ،امــا در گچربیهــا و
برخــی آثــار بــه جــای مانــده از خــط كوفــی چنــان ظرافتهــای
عجیــب و غریبــی در تزئینــات و شــكل حــروف بــه كار رفتــه كــه
از اشــكال کامــاً هندســی فاصلــه گرفتهاســت و شــكل و شــایل
خاصــی در آنهامیبینیــم حتــی در ســفالینهها نیــز ایــن شــكل و
شــایل کام ـاً تغییــر كــرده اســت و تنوعــی كــه در ســفالینههایی
كــه بــا خطــوط كوفــی وجــود دارنــد آنقــدر زیــاد و شــگفتانگیز
اســت كــه میتــوان ظرفیتهــای الفبایــی خــط كوفــی كــه بــه
منایــش گذاشــته مــی شــود را مشــاهده كــرد.

آیــا از قلمهایــی كــه در آن دوران كار میكردنــد ،هیــچ منونــهای
موجــود نبــود؟
خیــر؛ هیــچ منون ـهای از ایــن قلــم وجــود نــدارد .زی ـرا چنــد صــد
ســال اســت كــه ایــن نــوع خط منســوخ شــده بــود و مــورد اســتفاده
خوشنویســان قــرار منیگرفــت .تقریبــاً ایــن خطــوط تــا عــر
صفویــه مــورد اســتفاده قــرار میگرفتنــد.

آیــا نــگاه شــا در خلــق آثــار بیشــر با ســمت و ســوی خوشنویســی
اســت یــا نــگاه گرافیكــی بــه خــط دارید؟
اگــر بخواهــم از تــراش قلــم خــط كوفــی بگویــم نــگاه مــن
خوشنویســانه بــود و خوشنویســی در خــط كوفــی حــرف اول را
میزنــد نــه گرافیــك و فــرم .بــه همیــن دلیــل كشــف چگونگــی
نوشــتار خــط كوفــی اولیــه برایــم بیشــر جنبــه و نــگاه خوشنویســانه
داشــت كــه در نــگارش آیــات قرآنــی و آثــاری از ایــن دســت بــا
اســتفاده از ایــن خــط ،بســیار كار كــردهام.
البتــه ویژگیهــا و قابلیــت خــط كوفــی اولیــه ،مرشقــی و مغربــی
بــه وضــوح مشــاهده میشــود و میتــوان در گرافیــك از آن
بهــره بــرد و وام گرفــت و اســتخراج ایــن ویژگیهــا مــرا در آثــار
تایپوگرافــی یــا خــط نقاشــی كمــك بســیار كــرده اســت.

چــرا از خطــوط كوفــی بیشــر در معــاری و ســنگ نوشــتهها
اســتفاده میشــده تــا دیگــر خطــوط؟
پیــش از ایــن هرنمنــدان دوره تاریخــی تجربیــات امــروز مــا را
بــه نوعــی دیگــر داشــتند و در عرصــه معــاری خطــوط كوفــی
بینهایــت میــان فــرم و فضــا هامهنگــی ایجــاد میكردنــد .در
كتیبههــا نیــز كــه بایــد متنــی در آن گنجانــده میشــد ایــن خطــوط
بــه دلیــل قابلیــت ترســیمی كــه داشــتند بســیار مــورد بهــره بــرداری
قـرار میگرفتنــد .در پهنههــای جغرافیایــی و كاركــردی اگــر بررســی
كنیــم اســتفاده از خــط كوفــی در ســفالینهها ،مهرهــا و اشــیاهای
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از پیــش توســعه یابــد و شــاهد باشــیم كــه بــه باالتریــن درجــه آن
برســد.
رئیــس ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســامی در ادامــه بــه ســخنان
رهــر معظــم انقــاب اشــاره كــرد كــه بــر توســعه روابــط بــا
كشــورهای همجــوار تأكیــد دارد و عنایــت رئیــس جمهــور ایـران را
نیــز بــه توســعه ایــن روابــط و همكاریهــای بیشــر گوشــزد كــرد.
در ادامــه برگـزاری ایــن مراســم ،آناگلــدی قاراجایــف ،وزیــر فرهنــگ
تركمنســتان نیــز بــا بیــان ســخنانی ،از فعالیــت دولــت تركمنســتان
ب ـرای تعمیــق روابــط فرهنگــی بــا كشــورهای مختلــف بــه منظــور
توســعه روابــط برادرانــه خــر داد و برگ ـزاری «روزهــای فرهنگــی
تركمنســتان در ایــران» را نشــان از اســتحكام و گســرش روابــط
دوســتانه و برادرانــه دو ملــت دانســت.

«روزهای فرهنگی رتكمنستان» در مجهوری اسالیم ایران

مولود زندی نژاد

آیین گشایش در تاالر وحدت
یكــی از راههــای ارتباطــی میــان كشــورها ،ارتباطــات فرهنگــی
اســت كــه میتوانــد بــه توســعههای سیاســی و اقتصــادی نیــز
بیانجامــد و ملتهــا را بــه یكدیگــر پیونــد دهــد .در ایــن بیــن
ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســامی مســئول مدیریــت و راهــری
ِروابــط فرهنگــی بیناملللــی و سیاســتگزاری ،هامهنگــی ،هدایــت،
حامیــت و نظــارت برفعالیــت هــای فرهنگــی – تبلیغــی جمهــوری
اســامی ایـران درخــارج از کشــور بــه منظــور تحقــق اهــداف نظــام
در ایــن روابــط را عهــدهدار اســت.
یكــی از برنامههایــی كــه چنــدی پیــش ایــن ســازمان تــدارك دیــد،
«روزهــای فرهنگــی تركمنســتان در جمهــوری اســامی ایـران» بــود
كــه بــا همــكاری وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی و فرهنگســتان
هــر برگ ـزار شــد.
آییــن گشــایش «روزهــای فرهنگــی تركمنســتان» بــا حضــور «ابــوذر
ابراهیمــی تركــان» رئیــس ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســامی،
«آنــا گلــدی قاراجایــف» وزیــر فرهنــگ و رئیــس ســازمان رادیــو و
تلویزیــون کشــور ترکمنســتان ،هیئــت  50نفــره از هرنمنــدان ایــن
كشــور و جمعــی از اهالــی فرهنــگ و هــر كشــورمان بعــداز ظهــر
سهشــنبه  28اردیبهشــت در تــاالر وحــدت برگ ـزار شــد.
در ایــن مراســم ابــوذر ابراهیمیتركــان ،رئیــس ایــن ســازمان
ضمــن تربیــك آغــاز ایــن برنامــه فرهنگــی ،كشــور تركمنســتان را
كشــوری دانســت كــه پــس از عـراق بیشــرین مــرز را بــا ایـران دارد؛
مرزهایــی كــه بــه دلیــل دوســتی دو كشــور همــواره امــن و بــدون
تنــش بــوده اســت.
وی بــه برپایــی هفتههــای فرهنگــی ایــران در تركمنســتان در
ســالهای  1393و  1394اشــاره كــرد ،كــه بــا بیــش از  60هرنمنــد از
ای ـران برگ ـزار شــد و از چهرههــای فرهنگــی مشــرك بســیاری چــون
ابوســعید ابوالخیــر ،حــاج یوســف همدانــی ،ابوالفضــل رسخســی،
زمخــری ،نجمالدیــن كــری ،ابیــوردی و  ...نــام بــرد و بــه شــهرهای
تاریخــی تركمنســتان ماننــد مــرو ،ابیــورد ،رسخــس و  ...در تاریــخ
ایــران ،تأثیــر بســیار داشــتهاند ،اشــاره كــرد كــه بســیار عمیــق و
ریشــه دار اســت و اظهــار امیــدواری كــرد كــه روابــط دو ملــت بیــش

وی تأكیــد كــرد كــه تركمنســتان وارد عرصــه جدیــدی از روابــط
دوســتانه بــا كشــورهای مختلــف شــده و ایــن موضــوع دربــاره
جمهــوری اســامی ایـران نیــز صــادق اســت و بــه تبــادل هیئتهــای
فرهنگــی و علمــی دو كشــور در قالــب برنامــه مبــادالت فرهنگــی،
اشــاره كــرد.
قاراجایــف در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا یادكــرد از برگـزاری
هفتــه فرهنگــی ای ـران در تركمنســتان در بهمنمــاه ســال گذشــته،
از حضــور هفتــه گذشــته هیئــت تركمنســتانی در اســتان گلســتان و
بازدیــد از مـزار «مختومقلــی فراغــی» و «محمــد آزادی» از شــاعران
ملــی تركمنســتان بــه نیكــی یــاد كــرد.
پایــان ایــن مراســم نیــز بــا اجـرای كنــرت موســیقی ،آواز و رقــص
فولكلــور تركمنــی هم ـراه بــود كــه توســط هرنمنــدان تركمنســتانی
اجـرا شــد.
دیدار رئیس فرهنگستان هرن با وزیر فرهنگ تركمنستان
دیــدار محمدعلــی معلـم دامغانــی رئیــس فرهنگســتان هــر بــا «آنــا
گلــدی قاراجایــف» وزیــر فرهنــگ كشــور تركمنســتان نیــز عــر
سهشــنبه  28اردیبهشــت در تــاالر آیینــه مؤسســه فرهنگــی هــری
صبــا وابســته بــه فرهنگســتان هــر صــورت گرفــت .در ایــن دیــدار
وزیــر فرهنــگ تركمنســتان اظهــار امیــدواری كــرد كــه ایــن دیــدار
بهانـهای باشــد تــا اســتادان و هرنمنــدان دو كشــور بتواننــد روابــط
نزدیكتــری داشــته باشــند.

ماهنامه خبری سفیر هنر -سال اول -شماره 2

11

فرهنگســتان هــر ،احمــد عبدالحــی معــاون هــری فرهنگســتان
هــر ،اكــرم پوراكــی مدیــركل امــور بینامللــل و رسپرســت مؤسســه
صبــا رشكــت داشــتند ،بــه متاشــای منایشــگاه صنایــع دســتی و آثــار
مــوزهای تركمنســتان كــه در حــال چیدمــان بــود ،رفتنــد و وزیــر
فرهنــگ تركمنســتان در خصــوص آثــاری كــه در ایــن منایشــگاه بــود،
توضیــح داد.

وی بــا اشــاره بــه فرهنگســتان هــر تركمنســتان كــه فعالیتهایــی
همراســتای فرهنگســتان هــر ایــران دارد ،پیشــنهاد داد تــا
همكاریهــای ایــن دو فرهنگســتان در قالــب تفاهمنامــه ،زمینــه
ســاز گســرش فعالیتهــای فرهنگــی دو كشــور باشــد.
محمــد علــی معلــم دامغانــی نیــز بــه تاریــخ پــر ف ـراز و نشــیب
دو كشــور اشــاره كــرد كــه در بســیاری از دورانهــا آنقــدر بــه
یكدیگــر نزدیــك بــوده كــه منیشــود تفكیكــی ب ـرای آن قائــل شــد
و بــه ارزشهــای فرهنگــی كــه در كشــور تركمنســتان وجــود دارد،
اشــاره كــرد و همــواره آن را بـرای مــا نیــز قابــل ســتایش و ارزشــمند
دانســت.
اســتاد معلــم بــه قبایــل دلیــر و ســواركاران بینظیــر تركمنســتان
اشــاره كــرد و تركمنســتان را رسزمینــی دانســت كــه جهــان آن را
بــا كانیهایــش میشناســند .ســپس از هرنهایــی كــه دســتاورد
كدبانــوان تركــان اســت چــون آویزهــا و خلخالهــا تــا فرشهــای
زیبایــی كــه دســتبافت هرنمنــدان ایــن كشــور اســت ،ســخن گفــت.
رئیــس فرهنگســتان بــه شــاعران مشــرك دو كشــور بــه ویــژه
«مختومقلــی فراغــی» اشــاره كــرد و موســیقی ایــن كشــور را
موســیقی شــگرفی دانســت كــه طبیعــت و شــیهه اســبان تركــان
الهــام بخــش آن اســت كــه هــم در شــادیها و هــم در زمــان غــم
و ســوگواری اندیشــهها و باورهــای مــردم ایــن كشــور را متجلــی
میســازد.
وی اندیش ـههای مــردم ایــن رسزمیــن را بزرگــر و عظیمتــر از ایــن
دانســت كــه تــا بــه حــال معرفــی شــدهاند و خواســتار ارتباطاتــی
گســرده تــر در حــوزه فرهنــگ و هــر شــد.
پــس از ایــن دیــدار كــه احمــد قربانــف ســفیر تركمنســتان ،خــوز
مایوفمقصــد كارشــناس تئاتــر ،بردیــوف خــان بردیــن ،رئیــس
تئاتــر ملــی آلــپ ارســان ،قرهجانــوف اللهنظــر رئیــس مــوزه آثــار
تاریخــی تركمنســتان ،یوســف ُجقــوق مرتجــم ،علیرضــا اســاعیلی
معــاون پژوهشــی فرهنگســتان هــر ،علــی شــهبازی دبیــر

آییــن گشــایش منایشــگاه صنایــع دســتی و آثــار مــوزهای در
فرهنگســتان هــر
فرهنگســتان هــر كــه در برنامــه «روزهــای فرهنگــی تركمنســتان
در جمهــوری اســامی ایــران» مشــاركت داشــت ،از  29تــا 31
اردیبهشــت میزبــان ایــن برنامههــا بــود.
یكــی از عمــده برنامههــای فرهنگــی ایــن كشــور برگــزاری
«منایشــگاه صنایــع دســتی و آثــار مــوزهای تركمنســتان» در
فرهنگســتان هــر بــود .در ایــن منایشــگاه نقاشــی ،عكــس ،فــرش،
كتــاب و زیــورآالت از جملــه آثــاری بــود كــه بــه منایــش درآمــد و بــا
حضــور مقامــات و هرنمنــدان دو كشــور صبــح روز چهارشــنبه 29
اردیبهشــت گشــایش یافــت.
در آییــن گشــایش ایــن منایشــگاه «احمــد قربانــف» ســفیر
تركمنســتان در ایـران ،ضمــن ابـراز خرســندی از ایــن رویــداد هــری
در ای ـران« ،روزهــای فرهنگــی تركمنســتان» را اقدامــی در راســتای
گســرش روابــط فرهنگــی و سیاســی دو كشــور بــه شــار آورد و از
برنامــه هایــی كــه در ایــن روز بــه انجــام میرســد ،ســخن گفــت.
وی بــه مراســم گشــایش ایــن برنام ـه در بعدازظهــر روز سهشــنبه
 28اردیبهشــت در تــاالر وحــدت اشــاره كــرد كــه بــا اســتقبال گرمــی
از ســوی اهالــی تهــران مواجــه شــد و بــه دیگــر برنامههایــی
چــون منایــش فیلــم و نشســت تخصصــی كــه در ایــن روزهــا از
ســوی جمهــوری تركمنســتان تــدارك دیــده شــده و ق ـرار اســت در
فرهنگســتان هــر برگ ـزار شــود ،اشــاره كــرد و از مدعویــن دعــوت
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هــر كــه در محفلــی بســیار صمیمــی و شــیرین بــه درازا كشــید،
در خصــوص برگـزاری منایشــگاه صنایــع دســتی و آثــار مــوزهای كــه
صبــح روز سهشــنبه  28اردیبهشــت در محــل فرهنگســتان هــر
گشــایش یافــت ،اشــاره كــرد.
اســاعیلزاده دوزال از هیئــت  60نفــره فرهنگــی تركمنســتان نــام
بــرد كــه ب ـرای چنــد روز متوالــی بــا اج ـرای برنامههــای متنــوع و
مناســب بــه معرفــی فرهنــگ و هــر ایــن كشــور میپردازنــد و بــه
رسدبیــر مجلــه قــره قــوم اشــاره كــرد كــه در تركیــب ایــن هیئــت
حضــور دارد .وی حضــور شــاعران و ادیبــان را بـرای نشســت ادبــی
و هــری مغتنــم دانســت زیراكــه میتواننــد بــا ارائــه آثــار خــود
بــه معرفــی فرهنــگ خــود بپردازنــد و حــوزه اش ـراكات دو كشــور
را تنهــا تاریــخ و هــر بــه شــار نیــاورد بلكــه بــه زبــان و ادبیــات
مشــرك دو كشــور اشــاره كــرد.
وی بــه شــخصیتهای مشــرك دو كشــور چــون مخدومقلــی
فراغــی ،ابوســعید ابوالخیــر ،خواجهاحمــد یســوی ،خواجــه یوســف
همدانــی ،شــهید نجمالدیــن كــری و كمینــه عندلیــب اشــاره كــرد و
مخدومقلــی فراغــی را مهمتریــن آنهــا دانســت.
اكــرم پوراكــی مدیــركل اموربینامللــل فرهنگســتان و رسپرســت
صبــا نیــز ضمــن خیــر مقــدم بــه هیئــت فرهنگــی و ادبــی ،شــعرا
و ادبــای فارســی و آذری زبــان ایرانــی و تركــان ،اظهــار امیــدواری
كــرد كــه چنیــن برنامههایــی میتوانــد دامنــهدار بــوده و بــه
تعامــات گســردهای در زمینههــای فرهنگــی و هــری بیانجامــد.
آییــن اختتامیــه روزهــای فرهنگــی تركمنســتان بــا حضــور هیئــت
 50نفــره از هرنمنــدان ترکمنســتانی و همچنیــن ســفیر ایــن کشــور
عــر روز جمعــه  31اردیبهشــت در بــرج میــاد برگــزار شــد.
برگــزاری برنامههــای فرهنگــی و هــری كــه خاطــرات خوبــی را
بــرای مــا ایرانیــان در پیداشــت.

كــرد تــا در دیگــر برنامههــای ایــن روزهــای فرهنگــی رشكــت
مناینــد.
در ادامــه سیدمحمدحســین هاشــمی معــاون فرهنگــی ســازمان
فرهنــگ و ارتباطــات نیــز ضمــن ابـراز خوشــحالی از اینكــه میزبــان
برنامههــای فرهنگــی و هــری كشــور تركمنســتان در جمهــوری
اســامی ای ـران هســتیم ،برگ ـزاری برنامههــای «روزهــای فرهنگــی
تركمنســتان در جمهــوری اســامی ای ـران» را در جهــت گســرش و
تعمیــق روابــط فرهنگــی دو كشــور دانســت.
وی بــه آییــن گشــایش ایــن روزهــای فرهنگــی در تــاالر وحــدت
اشــاره كــرد كــه هرنمنــدان ایــن كشــور توانســتند بــا هرنمنایــی
خــود موجــب خرســندی و لــذت حضــار شــوند .او برگ ـزاری ایــن
برنامههــا را در راســتای اراده سیاســی ره ـران دو كشــور دانســت
كــه میتوانــد موجــب شــناخت و گســرش روابــط دوكشــور شــود.
برگــزاری منایشهــای آیینــی و ســنتی نوجوانــان تركمنســتان بــه
همـراه موســیقی عاشــیق از جملــه برنامههایــی بــود كــه در ادامــه
گشــایش منایشــگاه اج ـرا شــد.
نشست ادبی و هرنی ایران و تركمنستان

یكــی از ویــژه برنامههــای «روزهــای فرهنگــی تركمنســتان در
جمهــوری اســامی ایــران» برگــزاری نشســت ادبــی و هــری بــا
حضــور رســول اســاعی لزادهدوزال معــاون فرهنگــی ســازمان
فرهنــگ و ارتباطــات ،اكــرم پوراكــی مدیــر كل امــور بینامللــل
فرهنگســتان هــر و جمعــی از شــعرا و نویســندگان ایــران و
تركمنســتان بــود.
معــاون فرهنگــی ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات بــه برنامههــای
متفاوتــی كــه در ایــن روزهــا برگ ـزار میشــود ،اشــاره كــرد و آن را
برنامههایــی در ســطح بســیار عالــی شــمرد كــه بــا حضــور ســفرا و
مقامــات دو كشــور برگـزار شــدند .وی بــا اشــاره بــه دیــدار عرصانــه
وزیــر فرهنــگ تركمنســتان و اســتاد علــی معلــم رئیــس فرهنگســتان
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تشــویق ایــن هرنمنــد بــرای ادامــه و توســعه كارهایــش باشــد.
دیدار با هرنمند خودآموخته در نقش جهان
ایــن هرنمنــد  57ســاله كــه دانــش آموختــه کارشناســی مدیریــت
اســت ،در مــورد اینكــه چگونــه بــه ایــن شــیوه روی آورد ،گفــت:
«مرحــوم پــدرم نویســنده و شــاعر بــود و ذوق هــریاش موجــب
میشــد تــا بــه روشــی خــاص در مشــق بــا قلــم تبحــر پیــدا كنــد
و بخشــی از كارهایــش بــا جوهــر و مركــب عجیــن شــده بــود .در
عنفــوان جوانــی بــه كارهــای او گرایــش پیــدا كــردم .البتــه دوره
خوشنویســی را نیــز در انجمــن خوشنویســان گذرانــدم و موفــق
شــدم تــا مــدرك ممتــازم را در رشــته نســتعلیق دریافــت منایــم امــا
همــواره آثــار پــدرم آنچنــان در ذهــن و دمل ریشــه دوانــده بــود كــه
مـرا وا میداشــت بــه ســمت كارهــای ذوقــی او كشــیده شــوم و بــا
تغییراتــی كــه در ذهــن و دمل بــود ایــن ســبك و ســیاق را توســعه
دهــم و بــه یكبــاره بــر روی مقــوا و كاغــذ ،نقاشـیهایی كــه بیشــر
انتزاعــی اســت ،بكشــم».
منایشــگاه طوفــان مركــب كــه تــا  17اردیبهشــت در گالــری جهــان
مولود زندینژاد
برپــا بــود و توانســت بــه عنــوان نخســتین منایشــگاه ایــن هرنمنــد
هنگامیك ـه «كامبیــز درمبخــش» آثــار زنــده یــاد «حســن حــارض بازدیدكننــدگان زیــادی را پذی ـرا باشــد.
مشــار» را دیــد ،بــرای نخســتین بــار هرنمنــدی خودآموختــه بــه
جامعــه هــری معرفــی كــرد كــه ســنگ بنایــی شــد تــا عرصــه بـرای
عرضــهی آثــار هرنمنــدان خودآموختــه بــاز شــود بــه طوریكــه
امــروز انجمنــی از هرنمنــدان خودآموختــه تشــكیل شــده و ه ـراز
چنــد گاهــی نیــز شــاهد برگـزاری منایشــگاهی از آثارشــان هســتیم.
«هوشــنگ مجمعالصنایــع» را نیــز بایــد از تبــار هرنمنــدان
خودآموختــه شــمرد کــه بــا توجــه بــه شــیوه ای کــه ب ـرای خــود
منحــر بــه فــرد بــوده و تــا کنــون دیــده نشــده ،آثــار قابــل
تأمــل دارد« .طوفــان مركــب» عنــوان منایشــگاهی از هوشــنگ
مجمعالصنایــع بــود كــه دوشــنبه  6اردیبهشــت در گالــری جهــان
مركــز هرنپژوهــی نقــش جهــان وابســته بــه فرهنگســتان هــر
برگـزار شــد و  50اثــر از ایــن هرنمنــد خودآموختــه كــه بــه ســبك
انتزاعــی كشــیده شــده بودنــد ،بــه منایــش درآمــد.
هنگامیكــه كارت دعــوت ایــن هرنمنــد بــه دســتم رســید،
منیتوانســتم تصــور روشــنی از كارهایــش داشــته باشــم،
ولــی بــا ورود بــه منایشــگاه بــا آثــاری جــذاب و
دیدنــی مواجــه شــدم كــه برایــم غیــر منتظــره بــود.
آثــار بینامــی كــه بــا جوهــر و مركــب بــر روی
مقــوا كشــیده شــده بودنــد بــا سایهروش ـنهای
خــود چــون عكسهــای ســیاه و
ســفید میمنودنــد بــه طــوری كــه
بازدیدكننــدگان را وا میداشــت
تــا هــر كــدام دقایقــی را در كنــار
تابلوهــای نقاشــی تأمــل كننــد.
برخــی تصاویــر را بــه ماننــد
موجهــای آب تفســیر میكردنــد،
بعضــی دیگــر صخرههــای بلنــد در آن
میدیدنــد ،یــا بــه انبوهــی از درختــان
كــه در دل كوههــای رس بــه فلــك
كشــیده جــای گرفتــه بودنــد؛ تأویــل
میكردنــد .بــه هــر حــال همینكــه
ایــن آثــار توانســته بــود تــا شــور
و اشــتیاقی بـرای تفكــر و تفســیر
در میــان مخاطبــان بــه وجــود
آورد ،قطعــاً میتوانــد موجــب
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نخستنی منایشگاه صتویرسازی سهبعدی در صبا

هادی ربیعی رئیس پژوهشكهد هرن شد

نخســتین منایشــگاه «تصویرســازی ســهبعدی» ،سهشــنبه 21
اردیبهشــت ،در مؤسســه فرهنگــی -هــری صبــا وابســته بــه
فرهنگســتان هــر گشــایش یافــت و تــا  30اردیبهشــت ادامــه دارد.
منایشــگاه تصاویــر س ـهبعدیگرافی( ،)3D emagingحاصــل كار 17
دانشــجوی كارشناســی ارشــد ارتباطــات تصویــری دانشــگاههای آزاد
و شــاهد بــود كــه در نگارخانــه خیــال نــو مؤسســه فرهنگــی هــری
صبــا برگـزار شــد.
ایــن منایشــگاه شــامل 27اثــر بــا موضــوع آزاد در قالــب تصویرســازی
ســه بعــدی بــود كــه بــا اســتفاده از رایانــه و چــاپ اســتیكر اج ـرا
شــدهاند و بــا هــدف تبلیغــات گرافیــك محیطــی و زیباســازی فضاهــا
و مناهــای شــهری در اشــكال پیشــنهادی ب ـرای نقاشــی دیــواری در
ابعــاد بــزرگ شــهری بــه منایــش در آمدنــد.
شــیام آقایــی ،زه ـرا بركت ـ یراد ،بیتــا بهرامــی ،ســارا بیگــی ،ماریســا
حبیبــی ،افســانه خرضیــان ،نســیم زرگــرزاده ،مریــم ســاك یزاده،
چیمــن ســلیامنی ،خدیجــه رشیفــی ،حســین صدقــی ،ســارا ســامی،
ســمیرا علیــزاده ،علیمحمــد فیضآبادی،ســاناز محمدیمطهــر،
بابــك مهرپــرور و شــكیبا هادیـزاده نــوده از هرنمنــدان این منایشــگاه
بــه شــار میرونــد كــه زیــر نظــر «ســیدنظامالدین امامیفــر»
مــدرس و پژوهشــگر مدیاهــای رســانهای جدیــد آثــار خــود را در
قالــب ایــن مجموعــه ارائــه كردنــد.
از مخاطبــان ایــن منایشــگاه دعــوت شــد ،هنــگام بازدیــد از آثــار بــا
دوربینهــای عکاســی و یــا دوربینهــای موبایــل روشــن وارد شــوند
و بــا ثبــت تصاویــر ،ســه بعــدی بــودن آنهــا را بــه شــکل ملموســی
دریافــت کننــد و در تعامــل بــا ایــن آثــار قـرار گیرنــد.
نگارخانــه خیــال نــو مجموعــه صبــا آمــاده میزبانــی از ارائههــا و
ایدههــای خالقــه و نوآورانــه هرنمنــدان جوانــی خواهــد بــود كــه
آثــار خــود را ب ـرای نخســتین بــار عرضــه میكننــد.
15
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یكــی از رویدادهــای مهــم آغــاز ســال فرهنگســتان هــر ،انتســاب هادی
ربیعــی ،عضــو هیئــت علمــی و رئیــس كتابخانــه تخصصی فرهنگســتان
هــر بــه عنـوان رئیــس پژوهشــكده هــر بــود .مراســم معارفــه وی كــه
طــی حكمــی از ســوی محمدعلــی معلــم دامغانــی ،رئیس فرهنگســتان
هــر بــه ســمت رئیــس پژوهشــكده هــر برگزیــده شــد ،صبــح شــنبه 21
فروردیــن در محــل ایــن پژوهشــكده برگـزار شــد.
در ایــن مراســم كــه بــا حضــور رئیــس فرهنگســتان هــر ،مدی ـران و
جمعــی از اعضــای هیئــت علمــی ایــن پژوهشــكده برگـزار شــد ،اســتاد
معلــم بــا اشــاره بــه س ـوابق و پیشــینه مدیریتــی و پژوهشــی هــادی
ربیعــی اظهــار داشــت :امــروز فرهنگســتان هــر نیــاز بــه پژوهشهــای
جــدی و بنیادیــن دارد و آقــای دكــر ربیعــی كــه ســابقه مدیریتــی در
پژوهشــكده را نیــز قبــا داشــته و صاحــب تحقیقــات و تألیفــات بســیار
در زمینــه پژوهــش و فلســفه هــر اســت ،میتوانــد در ایــن زمینــه،
كارهــای بســیار اساســی و مهــم انجــام دهــد و بســیاری از نقصهــا را
ج ـران كنــد.
وی بــا نقــد برخــورد ســلیقهای در امــور فرهنــگ و هــر ادامــه داد:
برخــورد ســلیقهای بــا امــور و كارهــا منیتوانــد موجــب شــكوفایی یــك
ملــت باشــد و در ایــن راه بایــد بــه نیازهــای یــك جامعــه توجه داشــت و
بــر اســاس آن قــدم برداشــت.
رئیــس فرهنگســتان هــر بــه امكانــات و رشایــط فرهنگســتان اشــاره
داشــت و افــزود :اگــر اعضــای هیئــت علمــی تولیــدات موثــر در زمینــه
هــر داشــته باشــند ،میتواننــد از متامــی امكانــات موجــود فرهنگســتان
از جملــه ســالنها ب ـرای برگ ـزاری نشس ـتها و هامیشهــا ،امكانــات
چــاپ و نــر ب ـرای تبدیــل شــدن پژوهشهــا بــه كتابهــای ارزنــده
و حتــی ضبــط اســتودیویی و نــر صوتــی اســتفاده مناینــد و آنهــا را در
اختیــار اهالــی فرهنــگ و هــر قـرار دهنــد.
وی اهالــی فرهنــگ و هــر را بــه رودخانــه نور تشــبیه كرد و یادآور شــد:
اهــل فرهنــگ رودخانــه نورنــد كــه میتواننــد از خشكســالی جلوگیــری
كــرده و در زمانــه اقتصــاد مقاومتــی راههــای زیــادی را بـرای پیرشفــت
و رشــد نشــان دهنــد .گرچــه بایــد بــه فكــر نــان و آب آنهــا نیــز بــود.
ســپس هــادی ربیعــی ،رئیــس پژوهشــكده هــر نیــز بــه ذخایــر انســانی
كــه در ایــن پژوهشــكده فعالیــت میكننــد اشــاره و اظهار داشــت :یكی
از امتیــازات پژوهشــكده هــر ،وجــود هیئــت علمــی و نیــروی انســانی
خــره اســت كــه میتواننــد در پیشــرد اهــداف فرهنگــی و هــری كمــك
منایند.
وی بــا اشــاره بــه مباحــث فرهنــگ و هــر ادامــه داد :گســره فرهنــگ و
هــر از رشق دور تــا غــرب و از دوران پیــش از اســام تــا معــارص اســت و
ایــن گســره وســیع نیــاز بــه پژوهشهــای بســیاری دارد كــه ســالها بــه
طــول میانجامــد و میبایســت بــه صورت مســتمر كار كــرد و امیــدوارم
بــا پشــت رس گذاشــن محدودیتهایــی كــه در ایــن عرصــه وجــود دارد،
بتوانیــم كارهای برجســته بــه انجام برســانیم.
در ایــن مراســم احمــد عبدالحــی دبیــر فرهنگســتان هــر ،ن ّیــر طهــوری،
حمیــد كشــمیر شــكن ،نرسیــن دســتان ،نــدا اخـوان و جمعــی از مدیران
و مســئوالن فرهنگســتان هــر رشكت داشــتند.

غیــر دولتــی نــارص خــرو بــا همــكاری مؤسســه فرهنگ ـی ،هــر ی
و پژوهشــی صبــا وابســته بــه فرهنگســتان هــر ،مؤسســه مطالعــات
جامــع هــر برســام ،انجمــن هرنهــای تجســمی انقــاب و دفــاع
مقــدس ،انجمــن علمــی پژوهشهــای هــری ایــران ،فصلنامــه
پژوهشهــر و نــر مهرنــوروز برگ ـزار شــد كــه شــامل بخشهــای
منایشــگاهی ،نشســت تخصصــی و كارگاهــی بــود.
در نشســت ویــژه ایــن روز كــه صبــح چهارشــنبه  8اردیبهشــت از
ســاعت  9تــا  12در ســالن ســینام تــك مؤسســه فرهنگــی هــر صبــا
وابســته بــه فرهنگســتان هــر برگـزار شــد؛ عبدالرضــا چــارهای عضــو
هیئــت علمــی دانشــكده هــر دانشــگاه شــاهد دربــاره « 90ســال
گرافیــك ایــران» ،نظامالدیــن امامیفــر معــاون پژوهشــی و عضــو
هیئــت علمــی دانشــکده هــر ،دانشــگاه شــاهد دربــاره «شــیوههای
نویــن تبلیغــات محیطــی» و بهنــام زنگــی مدیــر مســئول فصلنامــه
«پژوهــش هــر» دربــاره «نقــش گرافیــك در توســعه اجتامعــی و
تعالــی فرهنگــی» ســخرنانی كردنــد.
منایشــگاه روز جهانــی گرافیــك نیــز عــر همیــن روز در گالــری
خیــال نــو مؤسســه صبــا در  3بخــش :دانشــجویی ،اســتادان و آزاد
گشــایش یافــت .آثــار ایــن بخــش در كلیــه گرایشهــا و شــاخههای
گرافیــك شــامل :پوســر ،تصویرســازی ،طراحی نشــان و نشــان نوشــته
(لوگــو) ،تصویرســازی روایــی ،تصویرســازی كتــاب كــودك ،انیفوگرافی،
فتوگرافــی ،طراحــی جلــد ،صفحــه آرایــی ارائــه شــد و در انتخــاب
ایــن آثــار ســعی شــد تــا منایــی نزدیــك از دســتاوردهای گرافیكــی
نســل جــوان هرنمنــدان ایرانــی و نوآوریهــا و خالقیتهــای ایــن
حــوزه ترســیم شــود.
همچنیــن كارگاه خلــق اثــر همـراه بــا داوری و اهــدای جوایــز نفـرات
برتــر نیــز عــر چهارشــنبه  8اردیبهشــت و پــس از پایــان هامیــش از
ســاعت  14تــا  20در مؤسســه مطالعــات جامــع هرن برســام برگزار شــد.

گردمهایی طراحان گرافیك در مؤسسه صبا

روز جهانــی گرافیــك هــر ســاله  27آوریــل ،مصــادف بــا ســالگرد
تأســیس آیكوگ ـرادا (انجمــن بیناملللــی مجامــع طراحــی گرافیــک)
در ســال  1995برگزیــده شــد .ایــن روز فرصتــی بــه دســت داد
تــا طراحــان گرافیــك بتواننــد نقــش ارتباطــی خــود را توســط
طراحیهایــی كــه جهــان پیرامــون مــا را در فضــای حقیقــی و حتــی
مجــازی تشــكیل میدهنــد ،نشــان دهنــد.
امســال نیــز وفــق ســنت هــر ســاله ،طراحــان گرافیــك از جــای
جــای دنیــا گــرد هــم آمدنــد و ایــن روز را جشــن گرفتنــد .یكــی
از ایــن برنامههــا توســط مؤسســه آمــوزش عالــی غیــر انتفاعــی_
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كتاب«اسطوره شنایس و هرن هند» منتشر شد:

هنــد چــون خواجــه معیــن الدیــن ،خواجهنظامالدیــن اولیــا،
خواجهقطبالدیــن بختیاركاكــی و دیگ ـران بــه وضــوح دیــدم كــه
هندوهــا ،ســیكها و جینهــا بــا حضــور دل بــه زیــارت مقابــر ایــن
مســلامنان میرونــد».
از ایــن روی ایــن تعلــق خاطــر میــان ایــن دو ملــت ،ابهامــات و
تحیــر نویســنده را در پیداشــت تــا بــه مطالعــه شــخصیتهای
برتــر ایــن متــدن بپــردازد .وی معتقــد اســت بـرای ایرانیــان مطالعــه
اســطوره ،تاریــخ و ســیر تحــول هنــد؛ مطالعــه یــك فرهنــگ بیگانــه
و قــوم اجنبــی نیســت.
ایــن پژوهشــگر هــر رشق بــا اشــاره بــه هــم زیســتی تاریخــی
نیــاکان ایرانیــان و هندیــان و ارتبــاط و اتصــال اوســتای ایرانــی و
ودای هنــدی اذعــان داشــته كــه هرچــه بیشــر در ایــن وادی واكاوی
كــرده ،بــه اش ـراكات عمیقتــری میــان ایــن دو متــدن دســت یافتــه
اســت.
یكــی از برجســتهترین ویژگیهــای ایــن كتــاب مجموعــه 140
تصویــری اســت كــه در طــی  25ســال پژوهــش و ســفر به كشــورهای
هنــد ،رسیالنــكا ،پاكســتان ،نپــال ،چیــن ،مالــزی و اندونــزی گــرد
آمدهانــد.
ایــن تصاویــر مشــتم ل بــر تندیسهــا ،نقــش برجســتههایی از آثــار
معــاری نقاشــی و طــرح هــای متعلــق بــه متــدن دره ســند اســت
و حــدود  4000ســال قدمــت دارد كــه جدیدترینشــان مربــوط بــه
دوران معــارص اســت.
همچنیــن كتــاب دارای واژه نامــه تخصصــی اســت .نگارنــده بــا
تدویــن واژه نامــه تخصصــی در انتهــای كتــاب كوشــیده اســت
تــا فهــم مطالــب و واژگان ناآشــنا را بــرای مــا
فارســی زبانــان تســهیل منایــد .ایــن كتــاب
دارای پینوشــتها و ارجاعــات
علمــی از پژوهشهــای
نگارنــده اســت كــه

تازه ترین پژوهش از دنیای پر رمز و راز هرن هند
الهام طالبی

امیــر حســین ذكرگــو تازهتریــن پژوهــش خــود را در قالــب كتــاب
«اســطوره شناســی و هــر هنــد» منتــر كــرد.
كتــاب «اســطوره شناســی و هــر هنــد» بــه پژوهــش و تألیــف
امیرحســین ذكرگــو ،پژوهشــگر هــر رشق ،توســط مؤسســه مــن
فرهنگســتان هــر منتــر شــد.
كتــاب «اســطوره شناســی و هــر هنــد» حاصــل پژوهــش نگارنــده
پــس از ســالها عزیمــت بــه هنــد اســت كــه براســاس متــون كهــن
و متأخــر ادیــان هنــد نگاشــته شــده اســت.
امیرحســین ذكرگــو در دیباچــه بــرای خواننــده كتابــش بــه بیــان
اینكــه چگونــه پانــزده ســال از عمــرش را بــه واكاوی و واپژوهــی
هــر رشق ســپری كــرده و در ایــن راه چــه دســتاوردهایی داشــته
اســت؛ مــی پــردازد .وی بــا طــرح ســواالت و ابهامــات ذهنـیاش و
پاســخ بــهآنهــا؛ شــوق كشــف دنیــای پــر راز و رمــز كهــن رشق را در
خواننــده میپرورانــد.
آنچــه بیــش از هــر چیــز نظــر ایــن پژوهشــگر را دربــاره هــر
هنــد جلــب كــرده اســت ،درك عمیــق ارتبــاط كهــن میــان ایرانیــان
و هندیــان تــا بــه امــروز بودهاســت .وی در دیباچــهاش چنیــن
پرســشهایی را پاســخ میدهــد« :مگــر هنــد رسزمیــن هفتــاد و
دو ملــت و معبــودان كثیــر نیســت؟ پــس چـرا ایرانیــان مســلامن تــا
ایــن انــدازه بــه هنــد دلبســتهاند؟»
از ســوی دیگــر ،ذكرگــو دربــاره ایــن همدلــی و
ارتبــاط دوســویه میــان دو متــدن میافزایــد:
«در جریــان ســفرهای تحقیقاتــیام از
مــزار صوفیــان بنــام
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هوشــمند بــود .دریافــت كــه چنیــن عظمتــی تنهــا میتوانــد تجلــی
ویشــنو (خداونــد محافــظ كائنــات) باشــد .ماهــی كــه از افــكار مانــو
مطلــع بــود .دوبــاره بــه ســخن درآمــد وی را هشــدار داد كــه طغیان
عظیمــی در پیــش اســت .پــس بــه او امــر كــرد كــه ب ـرای در امــان
مانــدن از بالیــای طوفــان و حفــظ حیــات كــره ارض ،یــك كشــتی
بــزرگ بنــا كنــد .مانــو اطاعــت كــرد و در انــدك زمانــی كشــتی
عظیمــی بنــا كــرد».
كتــاب در ســه بخــش بــا عنوانهــای ایــزدان آســانی(حیطه
فرمانروایــی) ،ایــزدان برزخی(فضــای میانــه) و ایــزدان زمینــی
نگاشــته شدهاســت.
كتــاب «اســطوره شناســی و هــر هنــد» بــه پژوهــش و تألیــف
امیــر حســین ذكرگــو ،پژوهشــگر هــر رشق ،از انتشــارات مؤسســه
مــن فرهنگســتان هــر بــا قیمــت  45هـزار تومــان روانــه بــازار نــر
شــده اســت.

خــود بــر غنــای مطالــب درج شــده میافزایــد.
در نهایــت نگارنــده در ایــن اثــر كوشیدهاســت تــا بــا مطالعــه هــر
هنــد براســاس متــون كهــن ضمــن اشــاره بــه ایــن تغییـرات ســاختاری
در حــد امــكان میــان دو دوره كهــن و متأخــر پیونــد دهــد.
در بخشــی از كتــاب دربــاره شــخصیت مانــو ،ابوالبــر هنــد ،چنیــن
آمــده اســت كــه میخوانیــم« :روزی مانــو دســت در آب داشــت
كــه نــاگاه ماهــی كوچكــی در دســت او آمــد .مانــو بــا تعجــب بــه
ماهــی نــگاه كــرد و ماهــی بــه ســخن دهــان گشــود و از او پنــاه
خواســت .مانــو هنــوز در بهــت بــود كــه ماهــی چنیــن گفــت «:ای
مــرد رشیــف درنــگ مكــن كــه مــن امــروز محتــاج تــوام و بــدان كــه
ایــن نیكــی تــو بینتیجــه نخواهــد مانــد و مــن بــه تالفــی آن تــو را
از ســیل عظیمیكــه زمیــن و همــه موجــودات آن را تهدیــد بــه فنــا
میكنــد ،نجــات خواهــم داد ».مانــو پذیرفــت .كاس ـهای كوچــك را
پــر از آب كــرد و ماهــی را در آن گذاشــت .ماهــی بــه رسعــت رشــد
كــرد ،بــه طــوری كــه آن ظــرف كوچــك دیگــر جوابگــوی نیــاز او نبود.
ناچــار مانــو او را در تنــگ بزرگــری جــای داد لیكــن دیــری نپایــد
كــه تنــگ هــم بـرای جســم رسیــع الرشــد ماهــی كافــی نبــود .مانــو
ناچــار او را بــه حــوض آبــی انتقــال داد ،ولــی پــس از مدتــی جســم
ماهــی چنــان بــزرگ شــد كــه حــوض كفایــت جثــه او را نیــاورد.
ایــن ســیر رشــد همچنــان ادامــه یافــت و در انــدك زمانــی همــه
آبگیرهــا بــر وی تنــگ شــدند و تنهــا اقیانــوس بــود كــه میتوانســت
جثــه عظیــم او را در خــود جــای دهــد .مانــو كــه فــردی زیــرك و
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جلیل ضیاء پور پدر نقایش مدرن در ایران

ســال  1327پــس از بازگشــت بــه وطــن بــا جــواد حمیــدی ،حســین
كاظمــی و برخــی از هرنمنــدان آن زمــان بــه فعالیــت جــدی در عرصه
نقاشــی معــارص پرداخــت و در ســال  1328بــا همفكــران خــود
انجمــن هــری را بــا عنــوان «خــروس جنگــی» پایــه گــذاری كــرد كــه
مجمعــی پیــرو در زمینــه طــرح عرصههــای هــر نــو شــامل ادبیــات،
تئاتــر ،موســیقی و نقاشــی بــود و مجلـهای با همیــن عنــوان را منترش
كــرد و در همیــن ســال نظریـهاش را در مــورد هرن تجســمی (نقاشــی)
بــه نــام «لغــو نظریههــای مکاتــب گذشــته و معــارص  -از پریمیتیــو
تــا سوررئالیســم» مطــرح كــرد و بــه نقــد مقلــدان شــیوه گذشــته،
مدرنیسـتهای بیریشــه از فرنــگ برگشــته ،واپــس گرایــان تــودهای
و پیگی ـران روش كهنــه اورپایــی پرداخــت.
ضیــاء پــور بــر آن بــود كــه فرهنــگ بومــی و هویــت ایرانــی خــود را
حفــظ منایــد و بــا زبانهــای جهانــی بــه عرضــه آثــار خــود بپــردازد و
فرهنــگ خــود را تعالی بخشــد .آثــار وی بــه دلیل دارا بــودن مضامین
اصیــل ایرانــی ،سادهســازی در فیگورهــا ،پایبنــدی بــه ســطوح ســنتی
بــه همـراه خطــوط هندســی کوبیســم ،آگاهــی بــه ترکیــب بنــدی و
بطــور کلــی شــیوه خــاص نقاشــی معــروف اســت .ســفر تحقیقــی وی
بــه کویــر و نواحــی مختلــف ایـران بـرای کاوشهــای مــردم شــناختی،
توجــه او را بــه زندگــی ایلیاتــی جلــب کــرد .او نــوع رفتــار ،آداب و
رســوم ،پوشــاک و زیــورآالت آنــان را درخــور توجــه دیــد و در آثــار
خــود از ایــن منابــع ســود جســت و بــه ســبب گرایــش تحقیق ـیاش
در زندگــی روســتاییان ،مضامیــن ایلیاتی بــه گونهای متثیلــی در آثار او
ظاهــر شــد .روشــنگریهای ژورنالیســتی ،پژوهشهــای ایرانشناســی
و فعالیتهــای فرهنگــی و آموزشــی بـرای خلــق آثــار بیشــر ،وقــت

جلیــل ضیــاء پــور در  5اردیبهشــت ســال  1299در بنــدر انزلــی
پــا بــه جهــان گذاشــت .وی از كودكــی بــه مجســمه ســازی بــا گل
مــرداب انزلــی و موســیقی عالق ـ ه داشــت و پــس از امتــام تحصیــل
در ســال  1317بــه ته ـران آمــد و بــه هرنســتان موســیقی رفــت امــا
چنــدی نگذشــت كــه اســتادان خارجــی بــه كشــور خــود بازگشــتند و
وی نتوانســت بــه تحصیــل در ایــن رشــته ادامــه دهــد؛ بــه همیــن
دلیــل بــه مدرســه صنایــع مســتظرفه رفــت و تحصیــات خــود را در
رشــته صنایــع دســتی و هرنهــای ســنتی ادامــه داد .در ســال 1320
وارد دانشــكده هرنهــای زیبــا شــد و بــا کســب مقــام اول و دریافــت
مــدال درجــه یــك فرهنگــی از طــرف دانشــكده بــا بــورس اهدائــی،
رهســپار فرانســه شــد و در دانش ـرای عالــی ملــی هرنهــای زیبــای
پاریــس در رشــته هرنهــای تجســمی بــه ادامــه تحصیــل پرداخــت .در

ماهنامه خبری سفیر هنر -سال اول -شماره 2

19

هخامنشــیها و مادیهــا بــر مبنــای نقــوش تخــت جمشــید» از
جملــه تألیفــات وی بــه شــار میرونــد.
جلیــل ضیــاء پــور در ســن  ۷۹ســالگی در روز سهشــنبه ،مــورخ
 ۳۰آذر  ۱۳۷۸پــس از ســپری منــودن دوره ســخت بیــاری در اثــر
نارســایی قلبــی در بیامرســتان تــوس تهـران درگذشــت و دو روز بعــد
(پنجشــنبه) ،مــورخ  ۲دی در قطعــ ٔه هرنمنــدان بهشــت زهــرا آرام
گرفــت.

کمــری بـرای او بــه جــا گذاشــت کــه بتوانــد بــه خلــق آثــار بیشــری
بپردازد
او در ســال  1331از ســوی اداره كل هرنهــای زیبــای كشــور دعــوت
بــه كار شــد و پــس از آن ماموریتهــا و مشــاغل مختلفــی از جملــه
بنیانگــذاری هرنســتانهای هرنهــای تجســمی دخرتانــه و پرسانــه
تهـران ،دانشــكده هرنهــای تزئینــی و ریاســت مــوزه مردمشناســی را
میتــوان برشــمرد .پــس از بازنشســتگی نیــز بــه پژوهــش ،تألیــف و
تدریــس در دانشــکدههای هرنهــای دراماتیــک و هرنهــای تزئینــی،
دانشــگاه مجتمــع هــر اســامی ،تربیــت مــدرس و الزهـرا پرداخــت.
«نظری ـهای دربــار ٔه علــل ضعــف بیــان شــیوههای نقاشــی و ارائ ـ ٔه
چگونگــی کار»« ،هــر پیکــر تراشــی در ایــران زمیــن»« ،پوشــاک
باســتانی ایرانیــان تــا پایــان دور ٔه ساســانیان»« ،تاریــخ هــر عمومــی
رشق ،خاورمیانــه و اروپــا»« ،تحقیقــی دربــار ٔه وضــع عمومــی،
ســکونت و آداب مــردم قاســمآباد گیــان»« ،تاریــخ مختــر هــر
ایـران و جهــان» « ،پنجــاه ســال هــر تجســمی ایـران معــارص (از زمان
کــال امللــک تــا کنــون)» « ،پوشــاک مــردم کهــن فــات ایـران (پیــش
از ورود آریاهــا) تــا دوره مادیهــا»« ،پوشــاک زنــان ایـران از کهنرتیــن
زمــان»« ،زیورهــای زنــان ایـران از دیربــاز تا کنــون»« ،آشــنایی با رنگ
آمیــزی در آثــار هــری از کهنرتیــن زمــان تــا دوره صفویه» و «پوشــاک
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