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ماهیــت هــر ســنتی هــان روح خالــق اوســت. تــا حــال از خــود پرســیده اید چــرا 
زمانــی كــه بــه یــك خانــه یــا مســجدی قدیمــی قــدم می گذاریــد ارتبــاط بیشــری 
ــن احســاس آرامــش  ــا در خانه هــای امــروزی ای ــد، ام ــرار كنی ــا آن برق ــد ب می توانی
و تعلــق خاطــر وجــود نــدارد؟ شــاید خودمــان پــی بــرده باشــیم كــه ایــن احســاس 
ــبك،  ــت، مش ــه كاری، منب ــاً آین ــت. مث ــاص آن اس ــاری خ ــود مع ــل وج ــه دلی ب
كاشــی كاری، گــچ كاری و ... كــه همــه تــوأم بــا عشــق و روح خالــق آن اســت، فضایی 
ــه بروجردی هــا در كاشــان  ــز بــرای مــان به وجــود مــی آورد. وقتــی بــه خان دل انگی
ــی  ــوید. گرمای ــه می ش ــان مواج ــگ آس ــه رن ــوض ب ــك ح ــا ی ــد،  ب ــدم می گذاری ق
كــه در خــارج از خانــه هاكتــان می كــرد، دیگــر منــودی نــدارد. بادگیرهــای زیبــا در 
ــواز می ســازند  ــز و روح ن ــه دل انگی ــد و فضــای خان ــی می كنن ــام خودمنای ــاالی ب ب
ــه  ــد ك ــوش می كنی ــد و فرام ــم می كنی ــا گ ــه خــود را در آن ج ــت اســت ك و آن وق
ــای  ــی صداه ــه ای حت ــرای لحظ ــد. ب ــمگین و دود زده ای ــهری خش ــه ش ــق ب متعل
افــرادی كــه در آن  زندگــی می كردنــد و بچه هایــی را كــه در ایــن حیــاط برومنــد 
ــان  ــان زم ــه ه ــق ب ــید، كاش متعل ــود می اندیش ــا خ ــنوید و ب ــده اند را می ش ش
بودیــد. ایــن خانــه شــا را بــا گذشــته ارتبــاط می دهــد؛ گذشــته ای كــه هــر قــدم 
كــه بــا آن آشــنا می شــوید، عشــق و شــور را بیشــر در آن می یابیــد. همــه این هــا 

جــزء میــراث ماســت و حراســت از آن بــه عهــده همــه ماســت. 
كاش بتوانیــم معــاری ایــران را دوبــاره بــا هرهــای ســنتی آشــتی دهیــم و روح و 

ــم.  ــه كاشــانه مان برگردانی ــی را ب زیبای

سـردبیر 

ماهیت هرن سنیت 



حرضت عقیله بنی هاشم ، سیده النساء 

العامل معصومه رضا)ع(

در خوی و ُخلق و َخلق جمیله است

علیا مخدره است و جلیله است

این قبه عجب حرم اوست

صحن ُقرق حریم قبیله است

در بام قرص بین که مطالست

کاخ آینه است و پرده ملیله است

اینجا شهان گدا و ذلیل اند

شهبانو ار فقیر و ذلیله است

اینجا وکیل خرج موکل

ِمه بانوی کریمه وکیله است

کوتاه نیست دست توسل

دست بلنِد عشق وسیله است

در دهْر مرد ، مرد رحیل است

زن نیز گر زن است رحیله است

مرد ار به یُمن عشق خلیل است

زن در وفا بدوست خلیله است

ای در ِمحال ذوق َمحالت

حالی که جمله حیرت و حیله است

شو با خود آی و بی همه ره جو

یازی هامی شو که دلیله است

سایه هامی جلوه هور است

بل هور و نور هور قلیله است

ِکرمی است کو به پیله حریر است

گر ِکرم سیب آفت پیله است

اندیشه گر بد است دگر کن

ِکرم کریم نقص غسیله است

غسلی کن و به سایه هور آی

جاییکه قحط پیله و شیله است

ای من دخیل ُحرمت مهری

کو در حریم عشق دخیله است

معصومه دخت موسی جعفر

ممدوح این مدیح طویله است 

سروده  استاد معمل برای میالد حضرت معصومه )س(
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گفتگو با چهره ماندگار عرصه معماری سنیت

تنظیم: محبوبه حاجی پروانه

حســین زمرشــیدی دانشــیار دانشــگاه تربیــت دبیــر شــهید رجایــی، 

ــران  ــه عم ــی در زمین ــه علم ــاب و 69 مقال ــد كت ــنده 24 جل نویس

ــن  ــت. ای ــنتی اس ــاری س ــه مع ــران در عرص ــدگار ای ــره مان و چه

هرمنــد و پژوهشــگر برجســته در فهرســت افتخــارات خــود، عنــوان 

معلــم مانــدگار ایــران، خــادم قــرآن كریــم، عضــو تخصصــی هرهــای 

ســنتی فرهنگســتان هــر و عضــو كمیتــه فرهنــگ و متــدن اســام و 

ایــران شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی را نیــز دارد. همچنیــن ایــن 

هرمنــد بــزرگ كــه 48 اثــر بدیــع هــری خــود را وقــف مــوزه ملــی 

ملــك كــرده اســت، مفتخــر بــه دریافــت نشــان درجــه یــك هــری و 

همچنیــن دریافــت نشــان »هــای هــر« نیــز اســت. 

گقت وگویــی كــه می خوانیــد حاصــل مصاحبــه  »مهــدی مكی نــژاد« 

دبیــر علمــی هایــش ملــی »آجــر و آجــركاری در هــر و معــاری 

ایــران« بــا ایــن چهــره برجســته علمــی اســت تــا از نظــرات و 

ــویم.  ــد ش ــه بهره من ــن فرهیخت ــمند ای ــای ارزش تجربه ه

در مــورد آجــر و نحــوه  تهیــه آن در فرهنــگ معــامری ایــران 

بفرماییــد.  توضیحاتــی 

ــه  ــورت ك ــن ص ــه ای ــت. ب ــال اس ــر آمب ــا، آج ــواع آجره ــی از ان یك

ســطح زمیــن را كامــاً صــاف و عــاری از ضایعــات می كننــد و قالــب 

گل گرفتــه شــده را بــر ســطح آن زمیــن بــاال می كشــند؛ خشــت روی 

زمیــن می مانــد، بعــداً آن را بــه اصطــاح زنجیــره می كننــد تــا مغــز 

خشــت خشــك شــود، بعــد بــه كــوره رفتــه و مرحلــه  ی حــرارت دادن 

ــه حــرارت  ــوره ك ــن ك ــات پایی رشوع می شــود. آجــر آمبــال در طبق

زیــاد اســت، بــه مــرور زمــان بســیار ســخت می شــوند. 

طبقــات بــاالی آجرهــا بــه اصطــاح ســبز و زرد شــده و مقــاوم 

می شــود. اصــوالً خشــت آجــر در دمــای 450 درجــه آب شــیمیایی 

ــه 900 درجــه كــه  ــه می شــود و چنانچــه خواســته شــود ب آن گرفت

ــه می شــده، منــك  ــاالی كــوره تعبی ــه در ب می رســد از  دریچــه ای ك

 CL طعــام را بــر ســطوح آجرهــای در حــال پخــت می پاشــند. یعنــی

ــه شــكل گاز از كــوره خــارج شــده و عنــر Na لعــاب می شــود  ب

و بــر روی آجرهــا می نشــیند. در مجمــوع در درجــات حــدود 

1100 تــا 1200 درجــه آجــر كامــاً پختــه می شــود و آجــر مرغــوب 

بدســت می آیــد. از ایــن پدیــده ی شــگرف لعاب دهــی در آجرهــای 

بــكار رفتــه در نواحــی دربندهــای بنــای چغازنبیــل اســتفاده شــده 

اســت. چــرا كــه بــا متــاس بــدن انســان و ... ســبب ســایش منی شــود. 

بــا اســتفاده از آجــر زیبــا،  واقعــاً معــاری ایرانــی، خصوصــاً 

اســت. شــگرف  و  دلنشــین، 

استاد درباره مالت ها توضیح بدهید.

مــا چنــد نــوع مــات داریــم مات هــای آبــزی مثــل ســاروج، ماســه 

آهــك، ماســه آهــك دریایــی و ماســه آهــك مرجانــی و مــات ماســه 

ســیان پزاِلیــی )پوزِلنــد( و در مجمــوع انــواع مات هــای ســیانی. 

مات هــای هــوازی: مثــل مــات ماســه خاكــی، مــات گــچ و خــاك، 

مــات از انــواع گچ هــا، گچ هــای خاكــی كــه در زمیــن بــا خــاك رُس 

ــدار  ــیم آب ــولفات كلس ــه از س ــی ك ــای معدن ــت، گچ ه ــراه اس هم

SO4Ca+2H2O(( بــه شــكل ســنگ در كوه هــا وجــود دارد و 

ــواع  ــارا، ســمنان و ان ــرد، س ــچ زم ــد گ ــوب اســت، مانن بســیار مرغ

مات هــای شــیمیایی دیگــر. در مــورد ســوخت در جایــی خوانــدم 

كــه پیــش از اســام هــم از ذغــال ســنگ و هــم از نفــت اســتفاده 

ــه  ــم ب ــته و ه ــكی داش ــرف پزش ــم م ــز ه ــن نی ــد. روغ می كردن

ــا  ــه م ــت. در حالیك ــده اس ــتفاده می ش ــوخت از آن اس ــوان س عن

گــان می كردیــم نفــت بــه دوره ی صنعتــی شــدن برمی گــردد، 

ولــی ظاهــراً از برخــی جاهــا و در روی زمیــن بــه صــورت طبیعــی 

چربــی و نفــت بیــرون می آمــده و همینطــور در مــورد ذغــال 

ســنگ.

پــس بــا ایــن تصــور می تــوان چنیــن احتــامل داد كــه بخــش 

همیــن  از  ســوخت،  از  عظیمــی 

فســیلی  ســوخت های 

اســتفاده  و  بــوده 

اســت؟ شــده 

ــی  ــش عظیم ــه؛ بخ بل

ســنگ  ذغــال  از 

بــوده اســت. زمانــی 

ــال ســنگ  ــه ذغ ــه ب ك

می كنــد،  نفــوذ  آب 

غلیظــی  قطــرات 

بــه  تــراوش می كنــد 

نــام »قطــران« كــه بــه 

بــرای  عایــق  عنــوان 

آن  از  عایــق كاری 

می شــود.  اســتفاده 

از  جاهــا  برخــی  در 
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ــد. در  ــی می گوین ــر معدن ــرا قی ــراوش می شــود كــه آن ــر ت ــن قی زمی

ــت  ــوده  اس ــا ب ــا آملانی ه ــازنده ی آنه ــه س ــوی اول ك دور ه ی پهل

ایــن نــوع  در كاخ دادگســری، راه آهــن و كاخ دارایــی و... از 

قیرهــای معدنــی كــه دارای مقاومــت و چســبندگی فــراوان اســت 

ــد.  ــادی برخوردارن ــی زی ــا از چگال ــن قیره ــت. ای ــتفاده شده اس اس

ــان، لرســتان و  ــی اســت در مغ ــر نفت ــه جــدا از قی ــی ك ــر معدن قی

شــوش كشــف شــده اســت و در یــزد و شــیركوه و ... نیــز بــه وفــور 

می شــود.  یافــت 

لطفاً درباره اهمیت طاق و قوس  توضیحاتی بفرمایید.

چــوب در مقابــل رطوبــت و موریانــه، آســیب پذیر بــوده و هســت 

و اســتفاده از آن در ســاخت بنــا، مشــكاتی را در پــی داشــته 

ــن در  ــن و ب ــه از آه ــی ك ــر و زمان ــن اواخ ــه در ای ــا اینك ــت ت اس

ــاق  ــازی اتف ــی در ساختان س ــد، تحول ــتفاده ش ــازی اس ساختان س

افتــاد. پیــش از آن اســتفاده از طــاق و قــوس راهــكار خوبــی بــرای 

بناهــا بــود. بــه عنــوان مثــال رسداب هــای شــوش بــا قــوس ســهمی 

ــاز« در  ــوس »ســهمی ب ــت. ق ــه 500 ق.م اس ــوط ب ــه مرب اســت ك

ســاخت بنــای میــدان آزادی تهــران بــا اســتفاده از قــوس و مصالحــی 

چــون فــوالد و بــن اســتفاده شــده، برگرفتــه از قوس هــای یــاد شــده 

شــوش اســت و یــا بــه عبارتــی همچــون قوســی كــه در چغازنبیــل 

ــا  ــه روی آن ه ــی ك ــم ارتفاع ــودش و ه ــم وزن خ ــوس ه ــت. ق اس

ــد. بعــد از قــوس طــاق اســت و  ســاخته می شــود را تحمــل می كن

بعــد از آن گنبــد.

رابطــه ی بیــن آجــر و طا ق هــا بــه لحــاظ فنــی، آیــا رابطــه ی 

ســت؟  تی ا سبا محا

هندســه  آجــر و تناســب آجــر، در زدن ایــن طــاق و قوس هــا كمــك 

ــا،  ــقف ها و طاق ه ــاندن س ــای پوش ــی از راه ه ــت و یك ــرده اس ك

انــدازه ی آجــر و پیونــد رج هــا بوده اســت. آجــر بــه لحــاظ مصالــح 

فنــی و  تحمــل نیــروی فشــاری كــه در قــوس وارد می شــود، ســبب 

عملــی شــدن آن شــده اســت. در حالــی كــه بــن و فــوالد قابلیــت 

دیگــری دارد. 

ــازه های  ــرای س ــت. ب ــرده اس ــت ك ــاختان پیرشف ــم س ــروزه عل ام

فلــزی و بتنــی و حتــی پیش ســاخته، دقیقــاً محاســبه شــده و ســاخته 

ــرد و ســپس ابعــاد، تعــداد  ــدا طراحــی صــورت می گی می شــود. ابت

طبقــات و در مجمــوع نیروهایــی كــه بــه ســاختان وارد می شــود 

كــه شــامل نیروهــای فشــاری، كششــی، چرخشــی و پیچشــی اســت، 

ــوارد  ــی م ــرد و در برخ ــرار می گی ــنجش ق ــری و س ــورد اندازه گی م

ــد  ــه وجــود می آین ــز ب ــن نشســت كــرده و نیروهــای برشــی نی زمی

كــه در ســاختان عملكــرد داشــته كــه امــروزه در ســاختان ســازی 

ــه در  ــی ك ــه در بناهای ــی ك ــت. در حال ــبه اس ــل محاس ــاً قاب دقیق

طــول تاریــخ ســاخته شــده اند، ایــن محاســبات نبــوده و همــه چیــز 

ــه دســت می آمــده اســت. ــه ب از تجرب

در مــورد طــاق بگویــم دو نــوع طــاق داریــم، انــواع طــاق الرومــی 

ــاوم و  ــیار مق ــه بس ــوش ك ــاق الپ ــواع ط ــت و ان ــیار زیباس ــه بس ك

باربــر اســت. 

ــر از  ــا، غی ــان آجره ــوه ی چیدم ــل نح ــی از دالی ــت یك ــن اس ممك

ــد؟ ــاختامن باش ــر س ــار ب ــیم فش ــی، تقس زیبای

اصولــی  بســیار  پی ســازی های  از  ایــران  معــاری  آثــار  كلیــه 

برخوردارنــد. پی هــای فنــی و بــا قاعــده از باربــری و تقســیم 

ــوده و  ــا ب ــتایی بناه ــبب ایس ــن س ــطح زمی ــر س ــای وارده ب باره

ــنجریه  ــجد س ــل مس ــی)ع( می ــجد عل ــل مس ــه می ــی ب ــت. وقت اس

ــن  ــه ای ــت شــود، ب ــه دوره ی ســلجوقی اســت- دق ــوط ب ــه مرب -ك

نتیجــه خواهیــم رســید كــه مســجد ســنجریه از دوره ســلجوقی كــه 

خشــتی بــوده اســت در اثــر نــزوالت آســانی خــراب شــده و میــل 

ــا اســكلت  آجــری آن پــا برجاســت وپیونــد منــای منقــوش آجــری ب

ــا اســتخوان بندی رج هــا بــه شــكل نــری و مادگــی  میــل، ُمــَرس ب

در هــم نشســت كــرده و موجــب پیونــد شــده اســت. از روی ســطح 

رج هــا میــل را می چیدنــد و بــاال می رفتنــد. 

استاد درمورد بنای مقربه سلطان اسامعیل سامانی بفرمائید. 

ایــن بنــا چهــار وجهــی اســت. یــك مكعــب حــدوداً رس و تــه 

ــد  ــر می رس ــه نظ ــرار دارد. ب ــراز آن ق ــر ف ــد ب ــك گنب ــه ی ــك ك باری

ایــن آجرچینــی كــه در دیــواره  بیرونــی دیــده می شــود، بحــث 

مقاو م ســازی و اســتحكام را حفــظ كــرده و از لحــاظ زیبایــی هــم 

كامــاً مشــهود اســت. طــرح و نقــوش آجــری كــه در قســمت رُخبــام 

ــا  ــه اینه ــم همیش ــاً ه ــه قطع ــت ك ــدد 12 اس ــت، ع اس

ــد  ــید مانن ــب خورش ــت و تركی ــده اس ــبه ش محاس

اســت. خورشــید ماننــدی كــه در واقــع نقــش 

طــرح پرچــم ســامانی اســت.

آجــركاری خراســان چــه 

بــا  خصوصیاتــی دارد؟ 

بــه  توجــه 
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ــی خــاص  ــم، ویژگ ــه بناهــای بســیار شــاخصی در آنجــا داری اینك

آجــركاری خراســان كــه در جاهــای دیگــر دیــده منی شــود چیســت؟ 

كنیــد.  اشــاره  خصوصیــات  ایــن  از  برخــی  بــه 

از  قســمت هایی  بــزرگ؛  خراســان  مملكــت  یعنــی  خراســان 

و  جیحــون  افغانســتان،  تاجیكســتان،  ازبكســتان،  قزاقســتان، 

و  پاكســتان  بلوچســتاِن  و  سیســتان  از  گوشــه هایی  ســیحون، 

اینهــا  از كرمــان،  ایــران و گوشــه هایی  بلوچســتاِن  و  سیســتان 

همــه خراســان بــزرگ بوده انــد كــه یادگارهــای شــگرف از بناهــای 

ــه كار  ــر ب ــش آج ــته اند. نق ــا گذاش ــه ج ــود ب ــادی از خ ــری زی آج

ــه دوره خوارزمشــاهیان اســت.  ــاد مربــوط ب ــه در مســجد گناب رفت

انــواع پیلــی، آجــر ســه ســانتی بــه صــورت گــود و برجســته و كتیبــه 

خطــی كوفــی بنایــی از ســوره ی مباركــه ی جمعــه، و بســیاری دیگــر 

بــه واقــع عظمــت هایــی از نبــوغ، ســلیقه و ارزش هــا بــرای مســجد 

جامــع گنابــاد و... خلــق شــده اســت. دوره ایلخانــی: آجركاری هــای 

بســیار شــگرف بــا نقــوش چلیپایــی ُخــرد در بیــن رج هــای آجــركاری 

در مســجد جامــع ورامیــن، نقــوش بســیار زیبــای آجــركاری از انــواع 

پیلــی و گــره هندســه نقــوش در برخــی از بــر ج مقربه هــای مراغــه 

ــد  ــه بایزی ــوش در مجموع ــای منق ــواع آجركاری ه ــاً ان و ... خصوص

ــده شــده اســت. ــع آفری بســطامی و ... ارزش هــای بدی

آجــركاری  ســبك  از  می آییــم  جلوتــر  چــه  هــر 

گیریــم؟ مــی  فاصلــه  خراســانی 

ــوده  ــرات ب ــاری ه ــبك اول مع ــه؛ س بل

خراســانی  ســبك  بــدان  كــه 

ــد؛ بعــد ســبك  ــز گفته ان نی

وجــود  بــه  اصفهــان 

می آیــد و ســپس تقلیــل پیــدا می كنــد. در دوره ی پهلــوی اول نیــز 

ــم و ... . در  ــوام را داری ــه ی ق ــی خان ــای قالب ــاص آجره ــوش خ نق

دوره ی جمهــوری اســامی اینجانــب چندیــن طــرح و نقــوش بــرای 

ــاغ  ــراف ب ــازی های اط ــه ساختان س ــیراز دادم، از جمل ــای ش بناه

ارم شــیراز كــه مــورد توجــه واقــع شــده اســت. 

ایــران از نظــر هــر آجــركاری در جهــان بی همتاســت و مــورد توجــه 

معــاران بــزرگ دنیاســت. مــا مردمــان وارســته، باهــر، خوش فكــر، 

عاقه منــد و دارای میراثــی كهــن از معــاری هســتیم. دزفــول شــهر 

آجــر منایشــگر جهانــی از اصالــت آجــر ایرانــی اســت. امیــد اســت 

كــه دولت مــردان مــا بــه ارزش هــای معنــوی معــاری مــا بــه ویــژه 

هــر آجــركاری توجــه كننــد. آجــر را می تواننــد بــه شــكل های 

مختلــف اســتفاده كننــد. حتــی اگــر نخواهنــد از آجرهــای ســنگین 

اســتفاده كننــد، از الســتیك فــرشده شــده در نقــوش آجــری و 

ــوند. ــین می ش ــا و دلنش ــا زیب ــد، مناه ــتفاده كنن ــب التكس اس چس

شــام درجایــی فرمودیــد كــه آجــر مثــل نــت در موســیقی اســت. 

آیــا آجــر بــرای معامری ســنتی ایــران نقــش تعییــن كننــد ه ای دارد؟

ــه  ــواع خفت ــری از ان ــای آج ــا و گلچین ه ــیار زیب ــر بس ــوش آج نق

گُل  آهویی هــا،  ُســم  جناغی هــا،  حصیری هــا،  راســته ها،  و 

برگردان هــا و ... و بافــت آجــر بــا آجــر روح نــواز، دلنشــین و 

چــون دوتــار عثــان تایبــادی، ســه تار زنده یــاد عبــادی و نــوای تــار 

ــه  ــت و ب ــواز اس ــیار روح ن ــرم بس ــون خ ــاد های ــای زنده ی بی همت

ماننــد شــعر دارای وزن و قافیــه، موســیقی دارای نُــت و آهنــگ و 

آواز، نواهــای خــوش را دارا می باشــد . امــا آجــر بــه عنــوان عنــر 

ــران  ــاری ای ــری دارد. مع ــش مؤث ــا نق ــازی بن ــر در اسكلت س بارب

ــان،  ــام اصفه ــجد ام ــازی مس ــت. پی س ــادی اس ــردگی زی دارای گس

از ســطح زمیــن طبیعــی 4/5مــر پاییــن رفته اســت. زیــرا خــاك 

اصفهــان، بیشــر خــاك كشــاورزی و ســطح آب هــای زیرزمینــی بــه 

خاطــر زاینــده رود بــاال اســت. 52 مــر ارتفــاع و 22 مــر قطــر گنبــد 

مســجد امــام كــه دومیــن گنبــد ایــران اســت. پــی ایــن بنــا، ســنگ، 

مــات آن ســاروج، ماســه و آهــك و غرقــاب الیــه بــه الیــه بــوده و 

ــك فونداســیون گســرده انجــام شــده اســت. ی

در ایــن میل هــا و مناره هــا چطــور می تــوان موســیقی آجــر را 

دیــد؟ 

ــا هــر آجــركاری  ــه شــد و ام ــاً در مــورد موســیقی از آجــر گفت قب

ــا فرهنــگ  ــراث مردمــی بســیار ب ــع آن از می ــا نقــوِش بســیار بدی ب

ــد  ــخن می گوی ــا س ــدران م ــر پ ــول عم ــركاری از ط ــای آج و بند    ه

و بایــد گفتــه شــود ایــن نقــوش آجــری یــك روكــش اســت كــه در 

ــاهكاری از  ــا ش ــن آجركاری ه ــت. ای ــود آمده اس ــه وج ــا و... ب بناه

ــه ســبب  ــوده ك ــه ب ــه الل ــط عشــق ب ــوش اســت و فق طراحــی نق

شــكل گیــری آن شــده اســت. آجــركاری قدیمــی بــا آدم حــرف 

ــا  ــده و پوی ــد و از دل هــای زن ــا عشــق كار كرده ان ــد، چــون ب می زن

ــده اســت.  ــه وجــود آم ــی ب و شــیوا، بناهــای ایران
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»چیسیت نظریه و چگونگی نظریه پردازی« 

  فرزاد زادمحسن

ــه در  ــردازی« ک ــی نظریه پ ــه و چگونگ در نشســت »چیســتی نظری

ــث  ــه مبح ــه ارائ ــاکام ب ــعید زیب ــد، س ــزار ش ــر برگ ــکده ه پژوهش

خــود بــا موضــوع »واکاوی مفهــوم پیرشفــت و نســبت آن بــا تولیــد 

ــه« پرداخــت. نظری

ایــن نشســت ـ کــه عــر سه شــنبه هفتــم دی مــاه بــا حضــور 

عاقه منــدان در محــل ایــن پژوهشــکده برگــزار شــد ـ نخســتین 

نشســت از »سلســله درســگفتارهای تخصصــی نظریــه و نقــد هــر« 

بــود کــه بــه شــکل مســتمر و بــا حضــور صاحب نظــران حوزه هــای 

ــوم انســانی برگــزار خواهــد شــد. هــر و عل

ــد  ــروه نق ــت گ ــی، رسپرس ــاعیل پناه ــدا اس ــت ابت ــن نشس در ای

پژوهشــکده هــر، بــا اشــاره بــه تکــر، آشــفتگی و نبــود انســجام در 

ایــن حــوزه یــادآور شــد: حجــم انبــوه و گونه گــون آثــار و محصــوالت 

هــری و نیــز شــکل گیری جریان هــا و مکاتــب هــری متنــوع از یــک 

ــا  ــی ها، و روش ه ــا، روش شناس ــا، رویکرده ــیطره نظریه ه ــو و س س

ــد هرهــا رضورت توجــه جــّدی  ــه، پژوهــش و نق ــق، مطالع در خل

بــه ایــن فرایندهــا و طــرح مباحــث بنیــادی در حــوزه نظریــه و نقــد 

ــد.  هــر را ایجــاب می كن

وی افــزود: تنــوع نظریه هــا و رویکردهــا و روش هــا در فراینــد 

پژوهش هــا حصــول توافــق و اجــاع، حتــی در صورت بنــدی و 

ــت،  ــت، اصال ــر، خاقی ــی، ه ــون زیبای ــه ای چ ــم اولی ــن مفاهی تبیی

ــن پراکندگــی و اختــاف  و نقــد را بســیار دشــوار ســاخته اســت. ای

ــر اســت و صاحب نظــران ضمــن اتخــاذ مواضــع  طبیعــی گریزناپذی

خــود بــه نقــد مواضــع رقیــب می پردازنــد. ایــن در حالــی اســت كــه 

جامعــه پژوهشــی مــا بــه دلیــل وضعیــت نســبتاً آشــفته و متکــر تــا 

ــه دارد. ــه ای پژوهــش فاصل ــادی از قواعــد حرف حــدود زی

وی هــدف از برگــزاری ایــن سلســله نشســت ها را بررســی گام 

ــن  ــر، تبیی ــد ه ــد و نق ــه، فرانق ــوزه نظری ــم ح ــائل مه ــه گام مس ب

پارادایم هــا و رویكردهــای نظریــه و نقــد در هــر و بازاندیشــی 

مفاهیــم و چالش هــای معطــوف بــه ایــن حــوزه از مطالعــات نظــری 

ــوان كــرد. هــر عن

پناهــی ســپس بــا ترشیــح مفاهیــم اساســی در پژوهش شــامل نظریه 

روش شــناختی(،  و  معرفت شــناختی،  هستی شــناختی،  )مبــادی 

ــه تبییــن اجالــی مفهــوم نظریــه و ویژگی هــای  رویکــرد و روش، ب

آن در علــوم طبیعــی و علــوم انســانی و اجتاعــی و نیــز رشایــط و 

ــن حوزه هــا  ــك از ای ــردازی در هــر ی ــد نظریه  ســازی و نظریه  پ فراین

پرداخــت.

پــس از ســخنان پناهــی، ســعید زیبــا کام، مــدرس و دانشــیار گــروه 

ــه  ــران، ب ــگاه ته ــانی دانش ــوم انس ــات و عل ــکده ادبی ــفه دانش فلس

ــی  ــه و چگونگ ــتی نظری ــواِن »چیس ــا عن ــود ب ــگفتار خ ــه درس ارائ

نظریه پــردازی« پرداخــت. زیبــاکام ابتــدا بــه واکاوِی نســبِت نظریــه 

ــی  ــر بوم ــع و حــل معضــات و مســائل متك ــا رف ــازی ب و نظریه س

ــا و  ــاس نیازه ــر اس ــاً ب ــوان رصف ــه می ت ــت: چگون ــت و گف پرداخ

ــی از  ــی خاص ــر تلّق ــر از ه ــود و رصف  نظ ــداف خ ــا و اه آرمان ه

ــه حــل مســائل جامعــه خــود  مفهــوم پیرشفــت، پژوهــش كــرد و ب

پرداخــت؟ ایــن تلقــی میــان دانشــمندان حوزه هــای مختلــف علــوم 

انســانی و اجتاعــی وجــود دارد کــه پیرشفــت امــری مطلــوب اســت 

ــردازی  ــی نظریه پ ــرد. یعن ــردازی ک ــد نظریه پ ــدان بای ــل ب ــرای نی و ب

ــود. ــداد می ش ــی قلم ــت اجتاع ــرای پیرشف ــیله ای ب وس

 ایــن مــدرس و صاحب نظــِر نام آشــنای حــوزه »فلســفه علــم« 

ــا و بنیادهــای آن  ــه نهضــت روشــنگری ســده 18م اروپ ــا اشــاره ب ب

ــان  ــه بی ــان، آزادی خواهــی ب ــی ادی ــزاری، نف ــت اب ــه: عقانی از جمل

ــا الگوهــای پژوهــش و حــل مســئله  ــه آی ــن پرســش پرداخــت ك ای

ــت  ــداول یاف ــنگری ت ــه از دوره روش ــت ک ــردازی و پیرشف و نظریه پ

ــد  ــازگاری دارن ــباهت و س ــا ش ــی م ــی و متدن ــای فرهنگ ــا بنیان ه ب

و مــا نیــز بایــد بــرای عقــل و اســتدالل و عقانیــت و پیرشفــت در 

علــوم طبیعــی و  اجتاعــی منزلتــی مبنایــی، جوهــری، جهان شــمول، 

ــویم؟ ــل ش ــعادت بخش قائ ــی و س منج

ــح  ــه ترشی ــپس ب ــت، س ــتدالل و عقانی ــل و اس ــاِب عق ــف كت مؤل

آسیب شناســانه ابعــادی از فضــای علمــی کشــورمان پرداخــت و 

گفــت: وی ژگــی  مشــرك محققــان دانشــگاهی و حــوزوی، بــه ویــژه 

در تدویــن پایان نامه هــای كارشناســی ارشــد و دكــری علوم انســانی 

و علوم اجتاعــی، معطــوف ســاخن مطالعــه و پژوهــش دربــاره هــر 

ــا  ــت( آن موضــوع ی ــا ماهی ــه چیســتی )ی ــا مســئله ای ب موضــوع ی

مســئله اســت و از تبعــات ایــن نگــرش، تــاش بــرای ارائــه تعریــِف 

ــا  ــات ی ــوری موضوع ــم مح ــار از مفاهی ــع اغی ــراد و مان ــع اف جام

مســائل و ســپس كاوش یــا پژوهشــی نظام منــد، و قانومننــد مبتنــی 

بــر آن تعاریــِف گوهریــِن ذات منــا اســت. وی افــزود: گویــی فراینــد 

اندیشــیدن و پژوهــش  مشــابه ساختان ســازی و مهندســی و یــا 

طراحــی هندســی اســت، در حالــی كــه ایــن تنهــا یکــی از رویکردهــا 

یــا بینش هــای موجــود بــرای اندیشــیدن و پژوهــش اســت كــه واجــد 

پیشــینه ای تاریخــی بــوده و بــا گونــه ای از فرهنــگ و متــدن ســنخیت 

و تناســب دارد.
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وی در ادامــه گفــت: واقعیــت ایــن اســت كــه هیــچ تعریــف جامــع 

ــه در  ــانی، ن ــوم انس ــه در عل ــدارد، ن ــود ن ــه وج ــی از نظری و مانع

علــوم اجتاعــی، و نــه حتــی در علــوم طبیعــی. و لــذا عاملــان علــوم 

طبیعــی دغدغــه چیســتی یــا ماهیــت نظریــه ندارنــد و تاشــی هــم 

بــرای یافــن تعریفــی جامــع و مانــع از نظریــه بــه خــرج منی دهنــد، 

امــا عمــاً، و نــه نظــراً، فراگرفته انــد كــه نظریــه روی هم رفتــه 

چگونــه موجــودی اســت. آن هــا »می داننــد« نظریــه چگونــه چیــزی 

اســت بــدون اینكــه بتواننــد تعریفــی جامــع و مانــع ارائــه دهنــد و 

یــا بتواننــد حتــی تلّقــی روی هم رفتــه منســجم و منّقحــی از نظریــه 

ارائــه كننــد. زیبــاكام بــا تأكیــد مجــدد بــر فقــدان تعریــف جامــع و 

مانــع و یــا اجــاع یافتــه مشــرك میــان ســه حــوزه علــوم طبیعــی، 

انســانی و اجتاعــی، یــا میــان دانشــمندان یكــی از ایــن حوزه هــا، یــا 

حتــی نــزد یــك نظریه پــرداز از ایــن حوزه هــا، بــه نقــد تأثیــر شــدید 

ــی از نگرش هــا و روش هــای  حــوزه علــوم انســانی و علوم اجتاع

پوزیتیویســتی   ساینتیســتی،  ازپیش تعیین شــده  و  پیش ســاخته 

ــر  ــی و فراگی ــی عموم ــل آن را نازای ــت و حاص ــتی پرداخ ـ  نگتیویس

پژوهشــی در ایــن دو حــوزه دانســت.

ــت ها  ــاش پوزیتیویس ــی ت ــان ناكام ــا بی ــران ب ــگاه ته ــتاد دانش اس

ــده  ــده هج ــنفكری س ــت روش ــر نهض ــت تأثی ــت ها )تح و نگتیویس

نــوع  برتریــن  بــه عنــوان  اروپــا( در معرفــِی معرفــت علمــی 

ــم و واژگان  ــه مفاهی ــر گون ــاری از ه ــی ع ــن روش ــت، و یاف معرف

مابعدالطبیعــی و الهیاتــی و فرهنگــی خاطرنشــان کــرد: از نیمــه دوم 

ســده بیســتم میــادی ایــن قبیــل تاش هــای معطــوف بــه نظام منــد 

ســاخن معرفــت علمــی و روشــمند ســاخن تولیــد آن، وانهــاده شــد 

زیــرا آشــكار شــد كــه منی تــوان كمریــن گامــی در مســیر تنظیــم و 

ــن  ــت و ای ــازی برداش ــای نظریه س ــردن گام ه ــوط  ك ــن و مضب تدوی

ــد معمــول و مرســوم  ــر و اخــال در رون ــاف عم ــاً ات تاش هــا رصف

ــت. ــخ اس ــول تاری ــازی در ط نظریه س

ــه  ــه ب ــی در ادام ــوزه علم پژوه ــر ح ــگر و صاحب نظ ــن پژوهش  ای

ــف  ــدون تعری ــه ب ــان چگون ــه عامل ــت ک ــش پرداخ ــن پرس ــرح ای ط

جامــع و مانــع از نظریــه، کاوش هــای نظریه پردازانــه خــود را ســامان 

می دهنــد و بــه تدویــن مباحــث خــود می پردازنــد و در تحلیــل آن 

اظهــار داشــت: عاملــان نظریه ســاز نــه در گذشــته و نــه در حــال، نــه 

در علــوم طبیعــی و نــه در علــوم انســانی و اجتاعــی، هیــچ مشــكل 

و كمبــودی از جهــت فقــدان آن تعاریــف جامــع و مانــع ندارنــد. اگر 

ــاً  ــاس رصف ــز و هابرم ــوزه و گیدن ــر و مارك ــم و وب ــس و دوركی مارك

تلّقی هــای رایــج معــارص خــود از مفاهیــم انســانی و اجتاعــی 

ــد، امــروزه از هیچ یــك از نوآوری هــای  مصــادره و مفــروض می كردن

آن هــا كمریــن نشــان و اثــری یافــت منی شــد. پرواضــح اســت هــر 

اندیشــمند و متفكــری مفهوم ســازی، نظریه ســازی، تحلیل هــا و 

بینش هــا و ارزش هــا و مفاهیــم ارزیابانــه مــورد توســل خــود را 

ــد! ــمول می دان ــع جهان ش ــی مواق ــرب و در برخ ــول و معت مقب

زیبــاكام در ادامــه مباحــث خــود گفــت: عاملــان، عمــاً، و نــه 

رصفــاً در نظــر، در جریــان پژوهش هــای خــود درمی یابنــد کــه 

ــع و  ــی جام ــه تعریف ــدون آنك ــزی اســت، ب ــاً چــه چی ــه اساس نظری

ــاع،  ــد، اج ــال، تأیی ــات، ابط ــذب، اثب ــدق و ک ــه، ص ــع از نظری مان

نظریه ســازی،  مفهوم ســازی،  علمــی،  روش  آفاقیــت،  عقانیــت، 

تحلیــل مفهومــی، وضــوح، مثربخشــی، کفایــت تجربــی، اعتبــار، 

ــن  ــی چنی ــا حت ــند و ی ــته باش ــع، و ... داش ــه، نف ــازی، توجی همس

نیــازی احســاس كننــد. عاملــان نظریه پــرداز هیــچ مشــکلی از جهــت 

فقــدان آن تعاریــف ندارنــد. ایــن مــا هســتیم کــه بــه دنبــال تحقــق 

می رویــم. خودســاخته  افســانه های 

ــن پرســش  ــا طــرح ای ــاب »معرفت شناســی اجتاعــی« ب ــف كت مؤل

كــه آیــا نظریه ســازی در همــه دانش هــا رضوری اســت و آیــا 

دانــش بــی  نظریــه ممكــن اســت و آیــا نداشــن نظریــه یــك نقیصــه 

و ضعــف بــرای آن علــم محســوب منی شــود، پاســخ داد: در بســیاری 

ــانی  ــی و انس ــی، اجتاع ــوم طبیع ــا در عل ــای م ــع كاوش ه از مواق

فراگیــر منی شــود.  و  عــام  نظــری  نتیجه گیری هــای  بــه  منتهــی 

ــمول  ــام و جهان ش ــخنانی ع ــه س ــت ب ــه الزم نیس ــای عاملان كاوش ه

ــی،  ــه ای، اصل ــم گفــت نظری ــی شــود؛ چنانچــه بشــود، خواهی منته

ــه  ــت. و چنانچ ــمول اس ــه جهان ش ــم ک ــرح كرده  ای ــده ای ط ــا قاع ی

ــد  ــق می توان ــد. آن كاوش و تدقی ــد ش ــكلی زاده نخواه ــود، مش نش

بــه فهــم و حــّل مشــكل یــا معضلــی در عرصه هــای و یــا مقطعــی 

خــاص مــدد رســاند.

وی افــزود: اگــر نظریــه را ســخنی بســیار عــام و جهان شــمول 

ــن ســخنان  ــه ای ــل شــویم ك ــم قائ ــن صــورت می توانی ــم در ای بدانی

جهان شــمول در عرصه هایــی و در مواضعــی پدیدارهایــی را كــه 
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از جهتــی هم ســنخ و هم رفتــار هســتند بــا توســل بــه عوامــل، 

ــی  ــاس دانش های ــن اس ــر ای ــد. ب ــن می كنن ــی تبیی ــا الگوهای ــل ی عل

ــر  ــتند )نظی ــازی نیس ــه و نظریه س ــامل نظری ــاً ش ــه رصف ــم ك داری

ــا  ــا رویه ه ــا ب ــن دانش ه ــی(. در ای ــیمی، و زیست شناس ــك، ش فیزی

ــری  ــكل نظ ــداً ش ــه اب ــویم ك ــه می ش ــادی مواج ــای زی و گفتان ه

جهان شــمول ندارنــد. دانش هایــی هــم داریــم كــه ابــداً شــامل 

ــن پژوهش هــا  ــد پزشــكی(. ای ــه و نظریه ســازی نیســتند )مانن نظری

ــاً مــروف  ــه عموم ــه، ك ــا ســاخن نظری ــداع ی ــه اب ــه معطــوف ب ن

ــام كاری،  ــرای انج ــی اســت ب ــود شــیوه ها و رویه های ــا بهب ــاد ی ایج

ایجــاد محصــول یــا مصنوعــی، و بــا هــدف ارضــای آمالــی و رفــع و 

دفــع آالمــی. لــذا هــم كاوش هایــی داریــم كــه رصفــاً معطــوف بــه 

ــی  ــه و مقبول ــاً موج ــای كام ــم كاوش ه ــتند و ه ــازی نیس نظریه س

ــتند. ــازی نیس ــه نظریه س ــوف ب ــداً معط ــه اب ــم ك داری

 اســتاد دانشــگاه تهــران ســپس بــه طــرح ایــن پرســش مبنایــی 

پرداخــت كــه اساســاً چــرا پژوهــش می كنیــم؟ آیــا پژوهــش می كنیــم 

تــا نظریــه ای بســازیم و علــوم و معارفــی گران بــار از نظریــه فراهــم 

كنیــم، و یــا پژوهــش می كنیــم بــرای بــرآوردن نیــاز یــا آرزویــی و یــا 

ــن  ــن پرســش چنی ــه ای ــج و مشــكلی. وی در پاســخ ب رفــع درد و رن

ــال، و  ــال، امی ــرای تحقــق حاجــات، آم ــد ب ــا بای ــه م ــرد ك ــل ك تحلی

آرمان هــای فــردی و اجتاعــی خــود دســت بــه پژوهــش بزنیــم. بــا 

ــل و  ــرح و تعدی ــه و ج ــت نظری ــرای انباش ــش ب ــخن پژوه ــن س ای

ــردود می شــود. ــال و انتشــار آن هــا م ــل و انتق تكمی

زیبــاكام در ادامــه دو نكتــه بنیانــی را متذكــر شــد: نخســت اینكــه، 

حاجــات، معضــات، و آمــال رضورتــاً بــرای متــام جوامــع و جاعــات 

بــرشی یكســان نیســتند. نكتــه دوم اینكــه حتــی منی تــوان قائــل شــد 

كــه حاجــات و معضــات جامعــه خاصــی همــواره یكســان و الیتغیــر 

ــی و  ــن یكنواخت ــرای ای ــی ب ــچ رضورت ــا هی ــه تنه ــد. ن باقــی می مانن

ــیری  ــه س ــدارد ك ــود ن ــال وج ــات و آم ــات و حاج ــانی معض یكس

اجالــی آشــكار می كنــد كــه آن هــا در مــوارد عدیــده ای بنیــان، و یــا 

ــد. ــر كرده ان اجــزا و مقّوماتشــان تغیی

ــی،  ــای علم ــاختار انقاب ه ــم و س ــتی عل ــای چیس ــم كتاب ه مرج

در ترشیــح اینكــه چگونــه پدیــداری تبدیــل بــه معضــل یــا مســئله  

ــتیم  ــان ها هس ــا انس ــن م ــا ای ــواره و همه ج ــت: هم ــود گف می ش

كــه بــا اتــكاء كامــل بــر شــبكه تعلّقــات و تلّقیــات خــود پدیدارهــا 

ــته بندی  ــت دس ــت و بی اهمی ــا كم اهمی ــی و رضوری ی ــه حیات را ب

می كنیــم. برخــی را تقــدم و برخــی دیگــر را تأخــر می بخشــیم. لــذا، 

كامــاً امــكان دارد پدیــداری بــرای عــری و نســلی و قــوم و عــری 

حیاتــی و رضوری و فــوری احســاس و ارزیابــی شــود و هــان پدیدار 

در عــر و نســلی دیگــر و یــا در میــان قــوم و قبیلــه ای دیگــر كامــاً 

یــا نســبتاً بــه نحــو دیگــری احســاس و ارزیابــی شــود.

ــه:  ــرد ك ــری ك ــن نتیجه گی ــده چنی ــث ارائه ش ــه مباح وی از مجموع

نقطــه عزیمــت و بنیانــِی كاوش هــای مــا در هــر یــك از خانواده هــای 

علــوم انســانی، علــوم اجتاعی، و علــوم طبیعی حاجــات و معضات 

و آمــال و آرمان هــای فــردی و یــا اجتاعــی مشــرك در هــر عــر و 

زمانــه ای اســت. ایــن حاجــات، معضــات، آمــال و آرمان هــا رضورتــاً 

بــرای متــام جوامــع بــرشی یكســان نیســتند و در هــر جامعــه ای نیــز 

همــواره یكســان و الیتغیــر باقــی منی ماننــد.

وی، آنــگاه، رویكــرد كارســاز و مؤثــر را در خصــوص پژوهــش و 

ــل  ــگاه ها و محاف ــت دانش ــی برون رف ــکار اصل ــردازی و راه نظریه پ

علمــی کشــورمان از ایــن بحــران را چنیــن ترشیــح منــود: بهــر 

ــه و  ــای نظری ــوازم و پیش فرض ه ــاره ل ــای كاوش درب ــه ج ــت ب اس

نظریه ســازی، و نیــز ایــن پیش فــرض كــه پژوهــش در هــر حــوزه ای 

یعنــی نظریه ســازی در آن حــوزه، خیلــی ســاده بــه پژوهــش دربــاره 

ــا از  ــش  م ــراغ پژوه ــم. چ ــر بپردازی ــورد نظ ــدار م ــا پدی ــوع ی موض

ابتــدا تــا انتهــا بایــد حاجــات، آمــال، آالم، و آرمان هــای مــا باشــد و 

تــوان الزم و كافــی حــل معضــل، یــا تحقــق نیــاز و آرزو، و یــا رفــع 

درد و رنــج مــورد نظــر را داشــته باشــد. بــه عبــارت دیگــر، ابــداً مهــم 

نیســت كــه پژوهــش مــا منتهــی بــه نظریــه ای جهان شــمول و عــام 

ــود كــه در ســایر اقــوام و  ــدوار ب ــوان امی شــود كــه اگــر شــود می ت

ــد.   ــایی كن ــد و گره گش ــل كن ــی حاص ــد فهم ــم می توان ــار ه اعص

 پــس از آن دکــر ســعید زیبــاکام بــه برخــی از پرســش های حــارضان 

پاســخ داد. گفتنــی اســت پژوهشــکده هــر نشســت های آتــی 

سلســله درســگفتارهای تخصصــی نظریــه و نقــد هــر را بــا بررســی 

و كاوش در ابعــاد گوناگــون مســائل حــوزه نظریــه و نقــد هــر بــه 

صــورت تخصصــی ادامــه خواهــد داد.
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منایشــگاه »چهــرگان« بــا ارائــه آثــار طراحــی جلــد »نرگــس زیانــی« 

در صبــا گشــایش یافــت.

ایــن منایشــگاه کــه عــر سه شــنبه هفتــم دی در نگارخانــه »اســتاد 

ــت،  ــایش یاف ــدان گش ــور عاقه من ــا حض ــه ب ــن مؤسس ــرزاده« ای ل

ــاب  ــد کت ــی جل ــه طراح ــد را در زمین ــر هرمن ــال اخی ــه س ــار س آث

ارائــه کــرده اســت. ایــن مجموعــه شــامل 95 اثــر در تکنیــک هــای 

دیجیتــال و ترکیــب دیجیتــال و دســتی بــا تکنیــک هــای تصویرســازی 

ــوس،  ــارات: ققن ــفارش انتش ــه س ــده ب ــی ش ــای طراح ــت. جلده اس

ــه  ــوده ک ــر( ب ــارات امیرکبی ــکوفه )انتش ــرش ش ــتان و ن ــاب نیس کت

عمدتــاً اختصــاص بــه کتــب منتــرش شــده در حــوزه علــوم انســانی و 

ــان، داســتان، شــعر( و منایشــنامه دارد. ــات )رم فلســفه، ادبی

وی دربــاره رویکــرد آثــار ارائــه شــده می گویــد: محوریــت ایــده بــر 

اســاس محتــوای کتــاب و پــرورش آزاد تخیــل پــس از مطالعــه مــن 

ــه  ــد ب ــی جل ــرای طراح ــاری ب ــر، آث ــد دارد بیش ــی تأکی ــت. زیان اس

ــق شــخصی  ــر اســاس گرایش هــا و عای ــه ب او پیشــنهاد می شــود ک

ــا ایــن فضــای پــرورش تخیــل و خلــق  هرمنــد، نســبت نزدیکــری ب

ایده هــای نــو دارد.

نرگــس زیانــی، ویژگــی آثــار عرضــه شــده در ایــن منایشــگاه را جلــوه 

ــای  ــرم و موتیف ه ــه ف ــش ب ــری، گرای ــای تصویرگ ــر تکنیک ه بارزت

ســنتی و تصویرســازی روایــی و نیــز بهــره گیــری از یــک اریژینالیتــه 

ــوان  ــت شــخصی عن ــک پروســه خاقی ــدی در ی ــر تقلی ــری غی تصوی

کــرده اســت.

نرگــس زیانــی دانــش آموختــه کارشناســی ارشــد گرافیــک از دانشــگاه 

ســوره تهــران و عضــو انجمــن صنفــی طراحــان گرافیــک ایــران اســت 

کــه تاکنــون آثــار خــود را در چندیــن منایشــگاه گروهــی ارائــه کــرده 

ــر  ــاالنه ه ــن »س ــن و دومی ــدگان اولی ــن از برگزی ــت. او همچنی اس

طراحــی کتــاب« در ســال های 94 و 95 بــه شــار مــی رود.

ایــن منایشــگاه کــه پنجــره ای دیگــر بــه ایده هــا و خاقیت هــای نــو 

ــاه  ــم دی م ــا چهارده ــت ت ــوده اس ــران گش ــارص ای ــک مع در گرافی

میزبــان نــگاه گــرم بازدیدكننــدگان بــود. 

سمیرا خوانساری

محمــد خزایــی)1340(، اســتاد متــام دانشــگاه تربیــت مــدرس اســت 
و بــا همــت و عاقــه وافــر  بــه تحقیــق در عــامل هــر می پــردازد. او 
كــه بارهــا در كســوت پژوهش گــر و اســتاد دانشــگاه تقدیــر شــده 
ــكام  ــگاه برمین ــامی در دانش ــات در هراس ــته تزئین ــت، در رش اس
ــه  ــددی در زمین ــات متع ــت و تألیف ــرده اس ــل ك ــتان تحصی انگلس
هراســامی دارد كــه یكــی از آن هــا بــا نــام »منارجــام« بــه مناســبت 
هایــش »آجــر و آجــركاری« از ســوی فرهنگســتان هر منتــرش 

می شــود.

از كجا به فكر پرداخنت به این بنا افتادید؟ 

ــا موضــوع »نقــش اســلیمی در هراســامی«  رســاله  دكــرای مــن ب
بــود و هــان موقــع در لنــدن بــه چــاپ رســید؛ در رســاله بــه اینكــه 
اســلیمی در هراســامی، چطــور بــه وجــود آمــده و چگونــه تحــول 
پیــدا كــرده، پرداختــه  شــده اســت. در حیــن تحقیــق بــر روی 
ــی  ــدم، ول ــد ش ــا عاقه من ــن بن ــه ای ــامی، ب ــمت از هراس ــن قس ای
عكس هــای كمــی از آن در دســرس بــود و چــون منی توانســتم 
ــت رصف  ــال وق ــدود یك س ــم، ح ــی كن ــه عكاس ــروم ك ــا ب ــه آنج ب
جمــع آوری عكس هــای آن و بازســازی آنهــا كــردم. مدتــی كارهــای 
ــاره  ــن من ــت ام را روی ای ــرین وق ــردم و بیش ــل ك ــرم را تعطی دیگ
گذاشــتم. وقتــی بناهــای اســامی را بررســی می كــردم بــه مناره هــا 
رســیدم و یكــی از زیباتریــن مناره هــا، »منارجــام« بــود كــه بســیار 
ــا در دســرس  ــه آن عاقه منــد شــدم. عكس هــای كمــی از ایــن بن ب
ــه  ــود ك ــمت هایی ب ــا در قس ــن بن ــان، ای ــی در آن زم ــود، از طرف ب
بــه دلیــل محصورشــدنش در دســت طالبــان، منی توانســتم بــه آنجــا 

ــم.  ــه كتیبه هــا را بازســازی كردی ــم.  بعــد هم ــدا كن دسرســی پی

این پژوهش و تألیف چقدر زمان برد؟

بیشــرین وقــت ام را در طــول ســه ســال بــرای »منارجــام« گذاشــتم 
ــی  ــاق جالب ــم. اتف ــجویانم روی آن كار كردی ــر از دانش ــا دو نف و ب

گفت و گو با محمد خزایی»چهرگان« در صبا رومنایی شد
»منارجام« زبیاترین منار به جامانهد از دوره غوریان



10
ره 

شما
ل- 

ل او
 سا

ر-
 هن

یر
سف

ی 
خبر

مه 
هنا

ما

10

ــك دانشــجوی  ــان ی ــه در هــان زم ــود ك ــن ب ــاد، ای ــم افت ــه برای ك
افغانســتانی برایــم آمــد كــه او هــم روی »مســجد جامــع هــرات« 
كار می كــرد كــه آن هــم از بناهــای دوره غوریــان اســت و بســیاری 
ــش  ــاب، پی ــن كت ــر ای ــرای بدســت آوردن تصاوی ــه ب از مشــكاتی ك

ــه واســطه ایشــان رفــع شــد. ــود، ب پای مــان ب

ــر روی منارجــام مــورد بررســی  ــواردی در پژوهــش شــام ب چــه م
قــرار گرفــت؟

ــی در آن  ــا و اینكــه چــه كتیبه هــا و تزئینات اول، شــكل ظاهــری بن
قــرار گرفتــه. دوم، بخــش تاریخــی آن كــه مربــوط بــه چــه دوره ای 
ــه  ــا چ ــق بن ــخ دقی ــه تاری ــت و اینك ــاهی اس ــه پادش ــت و چ اس
ــرده  ــاً روی آن كار ك ــه قب ــانی ك ــون، كس ــت؟ چ ــوده اس ــی ب زمان
بودنــد، دو نفــر فرانســوی بودنــد و بــه تاریــخ دقیــق بنــا نرســیده 
بودنــد. طراحــی حــروف آن را بــه دقــت بررســی كردیــم، چــون هــم 
ــی  ــه دوم ــن ب ــبعین« و م ــم »ّس ــد و ه ــعین« خوان ــود »تِس می ش
رســیدم و بــا توجــه بــه توضیحاتــی كــه در مــن كتــاب داده ام، بــه 
ــه نظــر  ــاع ب ــن ارتف ــا رســیدم و ای ــاع بن ــرای ارتف ــر ب ــدازه 66 م ان

ــات شــده اســت. ــاب اثب ــده در كت بن

ــوده  ــرای چــه ســاخته شــده ب ــردی داشــته و ب ــا چــه كارك ــن بن ای
اســت؟

در مــورد ایــن نظــرات مختلفــی وجــود دارد، برخــی می گوینــد، ایــن 
ــح اســت  ــرج فت ــد ب ــی اســت و بعضــی می گوین ــرج دیده بان ــك ب ی
كــه بــه مناســبت پیــروزِی خاصــی ســاخته شــده اســت. نتیجــه ای 
كــه مــن بــه آن رســیده ام، ایــن اســت كــه بخشــی از »مســجد جامــع 

فیروزكــوه« بــوده كــه در اثــر یــك ســیل خیلــی عجیــب، كل آن 
از بیــن رفتــه و فقــط ایــن تك منــاره باقــی مانــده اســت.

ــای  ــه بناه ــه اینك ــه ب ــا توج ــالیان و ب ــول س ــرا در ط چ
زیــادی از آن دوره، ویــران شــده اند، ایــن بنــا از بیــن 

نرفتــه اســت؟

ــوده اســت كــه  فیروزكــوه، شــهر بســیار اســتثنایی ب
ــا  ــات آن ب ــته و تزئین ــدی داش ــی بلن ــای خیل برج ه
زنجیرهــای طــا بــوده، چــون زمانــی كــه غوریــان، 

ــادی  ــای زی ــد، طاه ــرف می كنن ــد را ت هن
بــه  می كننــد  منتقــل  آنجــا  معــادن  از 

فیروزكــوه. ولــی وقتــی كــه مغول ها 
ــا  ــهر را ب ــن ش ــد، ای ــه می كنن حمل
خــاك یكســان می كننــد. حتــی 

ــق  ــل دقی ــم مح ــروز منی دانی ام
فیروزكــوه كجــا بــوده؟ دو جــا 
ــه  ــد، ك ــش مطــرح می كنن برای
یكــی از آنهــا، كنــار همیــن 
ــن  ــر م ــه نظ ــت و ب ــار اس من
در  بــوده.  همین جــا  هــم 
ــه  ــده ك ــی آم ــیر قرآن تفاس
ــت  ــث اس ــرب حدی از پیغم
دیــواری  روی  اگــر  كــه 
ســوره مریــم  نوشــته 
شــده باشــد، آن دیــوار 

و  منی شــود  خــراب 
بــه نظــر مــن یكــی 
كــه  دالیلــی  از 

ــده،  ــا مان ــاره پابرج ــن من ــز ای ــتانی و زلزله خی ــل كوهس در آن مح
همیــن اســت. در صورتی كــه منــاره  غزنــه كــه شــاید محكم تــر هــم 

ــت. ــه اس ــمت اش ریخت ــمت، دو قس ــه قس ــوده ، از س ب

معامر این منار، چه كسی بوده است؟

ــتم  ــع هش ــی از ضل ــات در بخش ــان تزئین ــا ه ــودش را ب ــم خ اس
منــار قــرار داده اســت؛ علــی بــن ابراهیــم نیشــابوری. زیــر آن هــم 
ــده و  ــه ش ــمت هایی از آن ریخت ــه قس ــت ك ــر اس ــط دیگ ــك خ ی
ــه  ــانی، ك ــار خراس ــد، املع ــد، گفته ان ــه خوانده ان ــر ك ــی دو نف یك
ــه  ــیدم ك ــن رس ــه ای ــر ب ــای دیگ ــه كتیبه ه ــه منون ــه ب ــا توج ــن ب م
ــم نیشــابوری  ــن ابراهی ــی ب ــی عل ــم فــی خراســان اســت. یعن املقی

ــم فــی خراســان.  املقی

از دیگر آثار برجسته دوره غوریان توضیح دهید؟

ــه  ــت ك ــهد« اس ــاه مش ــای »ش ــان بن ــری از غوری ــای دیگ ــك بن ی
مدرســه ای اســت، در اطــراف هــرات كــه آن را دو نفــر آملانــی 
عكاســی كرده انــد و ایــن بنــا متأســفانه در حال حــارض  وجــود 
نــدارد. یكــی دو بنــای دیگــر هــم نزدیــك منارجــام اســت، دو مقــربه 

ــت.  ــتی اس ــان ّچش ــای صوفی ــه از مقربه ه ــت، ك در چاش

اصالً به آن منطقه سفر نداشتید؟

نــه، چــون االن هــم منطقــه »ِهلمنــد« حفاظــت اش در دســت 
انگلیسی هاســت و مســیر كوهســتانی هــم كــه دارد، بســیار مســیر 
ــد  ــر و ... بای ــا قاط ــدارد و ب ــم ن ــین رو ه ــت و راه ماش ــختی اس س
ــث  ــده، باع ــكو درآم ــی یونس ــت جهان ــه ثب ــون ب ــه چ ــت. البت رف
شــده بســیاری از خطرهــا از آن دور شــود و دو رودی كــه از 
ــه ای هدایــت  ــه گون ــد، مســیرش را ب ــور می كن ــارش عب كن

ــد. ــار نزن ــه من ــیبی ب ــه آس ــد ك كرده ان

ــنهاد  ــانی پیش ــه كس ــه چ ــاب را ب ــن كت ــدن ای خوان
می كنیــد؟

ــی كار  ــات ایران ــه كســانی كــه روی هرهــا و تزئین ب
ــانی  ــدان و كس ــك، هرمن ــان گرافی ــد. طراح می كنن
ــد  ــد، می توان ــنتی كار می كنن ــه روی هرهــای س ك
ــد. ــك كن ــا كم ــه آن ه ــا ب ــی زمینه ه در برخ

پیشــنهاد ایــن كتــاب از ســوی مؤسســه 
مــنت بــود؟

و  »آجــر  هایــش  در  چــون 
آجــركاری« بنــده بــه عنــوان یكــی 
ــودم،  ــی ب ــت علم ــاء هیئ از اعض
در تعامــل و همــكاری با دوســتان 
متوجــه  فرهنگســتان هر،  در 
پژوهشــی  چنیــن  یــك  وجــود 
ــن  شــدند و پیشــنهاد انتشــار ای

كتــاب هــم داده شــد.
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فرزاد زادمحسن

ــوت  ــام و پیشکس ــب ن ــره صاح ــی چه ــین امیرخان ــتاد غامحس اس

خوشنویســی ایــران در آییــن گشــایش »منتخــب بهریــن آثــار رقابتی 

چهارمیــن دوســاالنه خوشنویســی ایــران و خوشنویســان برتــر اســتان 

ــاء هــر  ــوه ای روشــن از رشــد و ارتق ــن منایشــگاه را جل ــن« ای قزوی

خوشنویســی در کشــورمان ارزیابــی کــرد.

ــان اســتقبال  ــاه در می ــه عــر دوشــنبه 27 دی م ــن منایشــگاه ک ای

ــی،  ــدان و در حضــور اســتادانی چــون غامحســین امیرخان عاقه من

یافــت،  گشــایش  خیــال  نگارخانــه  در  و...  جبــاری  صداقــت 

دربرگیرنــده مجموعــه ای شــامل حــدود یکصــد و پنجــاه اثــر در دو 

بخــش آثــار اســتادان و هرمنــدان بنــام خوشنویســی قزویــن و رسارس 

کشــور و بخــش رقابتــی و مســابقه ای چهارمیــن دوســاالنه بین املللــی 

خوشنویســی قزویــن بــوده کــه آثــار برگزیــده را در 4 رشــته: نســخ، 

ــذارد. ــش می گ ــه منای ــث ب ــته و ثل نســتعلیق، شکس

  آثــار ایــن دوســاالنه در بخــش بین امللــل از هرمنــدان کشــورهایی 

چــون اســپانیا، فرانســه، عــراق و ســوریه و در بخــش رقابتــی شــامل 

آثــار هرمنــدان برجســته و عمدتــاً جــوان خوشنویســی ایــران اســت 

کــه از آن جملــه: اســتاد احمــد پیله چــی، ســیدحیدر موســوی، علــی 

ــر،  ــان پارس مه ــگاه، پی ــادر پ ــی، به ــی عابدین ــینی، مصطف آقاحس

ــد.  ــه کرده ان ــن منتخــب، ارائ ــار خــود را در ای ــودی آث ــد محم محم

شــهر قزویــن بــه عنــوان پایتخــت هــر خوشنویســی کشــور تاکنــون 

هــر چهــار دوره میزبــان ایــن بزرگریــن رویــداد هــر خوشنویســی 

ایــران بــوده و مؤسســه فرهنگــی هــری صبــا نیــز میزبانــی 2 بخــش 

از آثــار برگزیــده را بــه عهــده دارد.

ــو  ــی عض ــین امیرخان ــتاد غامحس ــگاه، اس ــن منایش ــایش ای در گش

شــورای سیاســتگذاری و داوری ایــن دوســاالنه و چهــره ممتــاز 

ــال های  ــه در س ــنودی از اینک ــراز خوش ــا اب ــارص ب ــی مع خوشنویس

استاد امریخاین: هـیچ هرنی به اندازه
 هرن خوشنوییس رشد نداشته است

اخیــر بــه دالیــل متعــددی شــاهد رشــد و ارتقــاء هــر خوشنویســی 

در ایــران و گرایــش بســیاری از هرمنــدان جــوان و پرانگیــزه و خــاق 

بــه ایــن هــر هســتیم، ایــن منایشــگاه را یکــی از جلوه گاه هــای ایــن 

ــاری کــه  ــادآور شــد: ارزیابــی مــن از آث رشــد و ارتقــاء دانســت و ی

در ایــن منایشــگاه دیــدم مثبــت بــود و گــان منی کنــم هیــچ هــری 

در ســال های اخیــر بــه انــدازه هــر خوشنویســی مــا رشــد داشــته و 

مســیر تکامــل پیمــوده و اگــر یــک مقایســه ســاده انجــام دهیــد مــا 

ــته نویس  ــک شکس ــت، ی ــه زحم ــه 50 ب ــاب و در ده ــش از انق پی

در رستــارس ایــران می توانســتیم پیــدا کنیــم. امــروز بــا تراکــم 

ــم  ایده هــا، خاقیت هــا و قابلیت هــای خــوب نســل جــوان مواجهی

ــم. ــگاه می بینی ــن منایش ــه اش را در همی و منون

  اســتاد امیرخانــی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه بــه آینــده ایــن هــر 

تــا چــه حــد خوشــبین اســت خاطرنشــان کــرد: بایــد ابتــدا بررســی 

ــا چــه حــد در ســاختار فرهنــگ مــا ریشــه  کنیــم کــه هــر هــری ت

ــه خوشنویســی کــه  ــه دارد. تاکنــون هرهــای ایرانــی از جمل و زمین

بیشــرین نســبت و تعلــق را بــا ســاختار فرهنگــی و جریــان حیــات 

فرهنگــی و تاریخــی مــا داشــته، آنگونــه کــه بایــد، در کانــون اهمیت 

و توجــه نبــوده و بایــد بــرای یــک افــق روشــن، ایــن نســبت و ایــن 

بســر پیونــد را تحکیــم و تقویــت کــرد.

پیــش از ایــن، دوســاالنه خوشنویســی کــه بــه گفتــه دســت اندرکاران 

ــال دارد  ــه دنب ــدان خوشــنویس را ب ــی هرمن ــای ســطح کیف آن ارتق

ــت؛  ــور اس ــی در کش ــای خوشنویس ــن رخداده ــی از مهم تری و یک

چهارمیــن دوره آن بــا عنــوان »خواجــه اختیــار« معــروف بــه منشــی 

تاریخــی  در مجموعــه رسای  گنابــادی، شــهریورماه ســال 1395 

ــا شــد. سعدالســلطنه قزویــن برپ

در ایــن رویــداد هــری انجمــن خوشنویســان ایــران و مرکــز هرهــای 

تجســمی همــکاری داشــتند و پیشکســوتان و اســتادان برجســته ایــن 

هــر اســامی همچــون غامحســین امیرخانــی، عبــاس اخویــن، یدالله 

ــان،  ــین عطارچی ــور، محمدحس ــد سلحش ــاری، محم ــی خوانس کابل

مجتبــی ملــک زاده، علــی ارشف صندوق آبــادی، علــی شــیرازی، احمــد 

عبدالرضایــی، ایــرج نعیایــی، صداقــت جبــاری و احمــد پیله چــی در 

برپایــی ایــن رویــداد نقــش داشــتند.

بــه گفتــۀ دســت اندركاران ایــن دوســاالنه؛ 668 اثــر بــه دبیرخانــه آن 

در رشــته های نســتعلیق، شکســته نســتعلیق، نســخ و ثلــث ارســال 

شــد کــه بــا حســاب آثــار نفیــس هرمنــدان پیشکســوت و شــاخص 

و داوری آن هــا ایــن تعــداد بــه 432 اثــر رســید کــه گفتــه می شــود 

در نــوع خــود از لحــاظ کمــی و کیفــی کــم نظیــر بــود. از میــان آثــار 

رســیده بــه دبیرخانــه، 247 اثــر در بخــش نســتعلیق مربــوط بــه 178 

هرمنــد بــه منایــش درآمــد. همچنیــن 115 اثــر در بخــش شکســته 

نســتعلیق و 53 اثــر در بخــش نســخ و ثلــث بــه منایشــگاه چهارمیــن 

ــن  ــن دوســاالنه بی ــد. چهارمی دوره دوســاالنه خوشنویســی راه یافتن

املللــی خوشنویســی ایــران بــا عنــوان خواجــه اختیــار، معــروف بــه 

منشــی گنابــادی طــی مراســمی بــا حضــور وزیــر فرهنــگ و ارشــاد 

اســامی و جمعــی از مســئوالن و هرمنــدان کشــور بــا معرفــی آثــار 

برتــر برگــزار شــده بــود. 

در ایــن جشــنواره در بخــش نســتعلیق حیــدر موســوی و مصطفــی 

عابدینــی از قزویــن، یــادگار خیــام از کردســتان، علیرضــا تلجنگانــی 

از فــارس، علــی خیــری از اصفهــان، ســلیان میــری از تهــران، صفــر 

گالشــی از اردبیــل، احمــد احمــدی و رســول آقــا میــری از اصفهــان، 

پیــان ســادات نــژاد از ایــام و مجتبــی رشیفــی از اصفهان بــه عنوان 
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برگزیــده انتخــاب شــدند.

شــمس الدین مــرادی از ایــام، غامعلــی گــوران از مازنــدران، مهــدی 

ــی  ــادی پناه ــن، ه ــر از قزوی ــارس مه ــان پ ــام، پی ــوری از ای منص

ــهر و  ــدرز از بوش ــد ان ــن، محم ــگاه از قزوی ــادر پ ــم، به ــش از ق من

محمــود رحیمــی عهــد از تهــران برگزیــدگان در بخــش شکســته 

بودنــد. همچنیــن در بخــش ثلــث مجیــد داســتانی، وحید فــوالدزاده، 

ــران و  ــری از ته ــا وزی ــم، لی ــی و احمــد خوانســاری از ق ــی ایران عل

علــی احســان پور از خراســان رضــوی بــه عنــوان برگزیــده ایــن بخــش 

معرفــی شــدند. 

مجیــد ســعیدکافی از تهــران، زهــرا میبــدی و محمدتقــی اســدی از 

ــذرا  ــارس و ع ــان از ف ــر پژم ــربز، امی ــور از ال ــیرازی پ ــرا ش ــم، زه ق

ــد.  ــخ بودن ــش نس ــدگان در بخ ــان از برگزی ــور از اصفه ــه پ عبدالل

در ایــن مراســم همچنیــن مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 

و گردشــگری اســتان قزویــن از ثبــت هــر خوشنویســی خــط 

ــرب  ــور خ ــی کش ــار مل ــت آث ــن در فهرس ــبک قزوی ــه س ــتعلیق ب نس

ــه اینکــه مرحــوم میرعــاد  ــا اشــاره ب داد. محمدعلــی حرتی هــا ب

حســنی قزوینــی بزرگریــن خوشــنویس تاریــخ از این شــهر برخاســته 

ــن در  ــه داد: قزوی ــرد، ادام ــه ک ــز عرض ــامل نی ــه ع ــر را ب ــن ه و ای

دوره معــارص نیــز از خوشنویســان بــه نــام و مطــرح نیــز برخــوردار 

اســت. بــا توجــه بــه پیشــینه خوشنویســی قزویــن، در تابســتان ســال 

1393 از ســوی رئیــس انجمــن خوشنویســی اســتان قزویــن طرحــی 

بــه میــراث فرهنگــی توســط اســتاد مهــرزاد محصــص ارائــه شــد کــه 

ــدگار  ــه پیشــینه ایــن هــر مان ــا توجــه ب شــیوه نســتعلیق قزویــن ب

بــه عنــوان اثــر ملــی ثبــت شــود کــه طــی فرآینــدی رونــد رســمی آن 

بایــد طــی و پــس از نشســت های متعــدد ایــن مهــم در شــهریور مــاه 

امســال بــه نتیجــه رســید. خوشــبختانه بــا پیگیری هــای انجــام شــده، 

شــیوه خــط نســتعلیق بــه ســبک قزویــن بــا شــاره 1288 در تاریــخ 

10 شــهریور مــاه امســال در فهرســت ملــی کشــور بــه ثبــت رســید 

کــه ایــن کار بســیار ارزشــمندی اســت. خــط نســتعلیق بــه عــروس 

خط هــای اســامی شــهرت داشــته کــه امیدواریــم بــا ثبــت ایــن خــط 

ــن  ــداری ای ــر و پای ــور از ظواه ــرای عب ــازی ب ــی، آغ در فهرســت مل

هــر باشــیم.

الهام طالبی

كتــاب »یادنامــه معــاران و معــاری ســنتی خراســان« بــه كوشــش 

ــاف خانیكــی و هــادی تقــی زاده توســط مؤسســه مــن  رجبعلــی لب

فرهنگســتان هــر بــه مناســبت هایــش ملــی» آجــر و آجــركاری در 

هــر و معــاری ایــران« منتــرش شــد.

ــش ملی»آجــر و آجــركاری در هــر  ــه مناســبت های ــاب ب ــن كت ای

و معــاری ایــران« كــه در بهمــن مــاه ســال جــاری در فرهنگســتان 

هــر برگــزار شــد؛ منتــرش شده اســت. »یادنامــه معــاران و معــاری 

ســنتی خراســان« یــادآور تــاش هرمنــدان معــاری ســنتی خراســانی 

در پاسداشــت میــراث فرهنگــی و معنــوی ایــن خطــه از كشــورمان 

اســت كــه بــه كوشــش رجبعلــی لبــاف خانیكــی و هــادی تقــی زاده 

نگاشــته شــده اســت. 

دقــت در شــیوه كار معــاران و ســاختار بناهــای تاریخــی بــر جــای 

مانــده ایــن واقعیــت را آشــكار می كنــد كــه در اینجــا فضاهــا، اصــول 

ــش  ــی، نیای ــز از بیهودگ ــردم واری، پرهی ــامل م ــی ش ــاری ایران مع

ــا بــوم آوری و درونگرایــی بــا حرمــت  ــا  ایســتایی، خودبســندگی ی ی

زندگــی شــخص معــار مــورد توجــه معــار چیره دســت و رشافتمنــد 

ــای  ــت  بناه ــم و تثبی ــز در ترمی ــران  نی ــوده و مرمت گ ــانی ب خراس

كهــن امانــت داری و احــرام بــه اندیشــه و روش پیشــنیان را رعایــت 

كرده انــد.

ــان ســه  ــاب آورده شــده اســت از می اســامی هرمندانــی كــه در كت

نســل از مرمتگــران و معــاران ســنتی خراســان ) از ســال 1280 تــا 

ــتین  ــرای نخس ــاب ب ــن كت ــت. ای ــده شده اس ــال 1350 ش( برگزی س

بــار  74 هرمنــد معــار ســنتی خراســان را  از جملــه محمــد قاســم 

ــد  ــی، محم ــی، حســین تراب ــان، ســید غامرضــا اســتوار نامق اخوی ی

علــی چهــره منــا، محمدرضــا حافــظ رضــازاده، علی اكــرب رسوش 

كتاب یادنامه معماران و معماری سنیت خراسان منتشر شد
معمار خراساین؛ امانت دار فرهنگ ایران
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،علــی رشــیدی، اســاعیل نیــك رسشــت، حســین زمرشــیدی، شــكراله 

خوشدســت، علی اكــرب نــوروزی و ... همــراه بــا تصاویــری از ایشــان 

معرفــی كــرده اســت.

در مقدمــه كتــاب رجبعلــی لباف خانیكــی ،پژوهشــگر و باســتان 

شــناس پیشــكوت، بــه عنــوان یكــی از مؤلفیــن دربــاره  نحــوه تدوین 

كتــاب چنیــن آورده اســت: » در رونــد تدویــن كتــاب از پنــج منبــع 

مهــم و اصلــی اســتفاده شــده اســت. اول پاســخنامه هایی كــه بــرای 

ــود  ــی س ــود؛ دوم از خاطرات ــده ب ــال ش ــاران ارس ــران و مع مرمتگ

ــاره همكاری شــان در ســینه داشــتند و  ــران درب ــه مرمت گ ــم ك بردی

بــا بازگویــی آن خاطــرات مــا را بــه اطاعــات تــازه نویــد می دادنــد. 

منبــع ســوم مطالــب و اطاعــات بــود كــه خانــواده هرمنــدان ماننــد 

همــر، فرزنــدان، بــرادران و خواهرشــان در اختیــار مــا می گذاشــتند 

ــه در  ــود ك ــی ب ــارم اســتفاده از پرونده هــای پرســنلی معاران و چه

ــب  ــه كس ــی ب ــد چندان ــه امی ــی ك ــد در هنگام ــات نبودن ــد حی قی

ــن پژوهــش  گــردآوری چهــار  اطاعــات كافــی نداشــتیم. حاصــل ای

هــزار  فیــش در قالــب  یــك صــد و بیســت پرونــده  بــود كــه مطالب 

كتــاب برداشــتی وفادارانــه از  آن تحقیقــات اســت.«

ــد  ــی می دانن ــاب را كوشش ــن كت ــن ای ــت تدوی ــاب غای ــان كت مؤلف

ــر،  ــذل عم ــا ب ــه ب ــی ك ــزرگ معاران ــد از ب ــل و متجی در راه تجلی

گوشــه ای از فرهنــگ و متــدن كهنســال مــا را زنــده نگــه داشــتند تــا 

ــدگان بســپرند. ــه آین ب

كتــاب عــاوه بــر مؤلفــه هــای دایــرة املعارفــی و پژوهشــی گاهــاً در 

ذیــل عناویــن خاطراتــی  نقــل قــول هایــی نقــل می شــود كــه خالــی 

از لطــف نیســت!

اســتاد شــكراله خوشدســت  بــه معرفــی  كتــاب  از  در بخشــی 

اختصــاص یافته اســت. وی هرمنــد معــاری بــود كــه بــه نقــل 

ــكراله  ــود.«. ش ــی نب ــون او، دوم ــم دوره اش »همچ ــاران ه از مع

خوشدســت همــكاری اش را بــا ســازمان ملــی حفاظــت آثار باســتانی  

از ســال 1346 آغــاز كــرد و ســازمان ملــی حفاظــت از  آثــار  باســتانی  

بــه ســبب نیــازش بــه اســتاد خوشدســت او را بــه همــكاری دعــوت 

كــرد تــا بــا یــاری وی و تنــی چنــد از معــاران ماهــر همچــون اســتاد 

حســین تقوایــی نخســت ابنیــه در حــال  تخریــب اســتان خراســان را 

ســاماندهی منایــد و ســپس نســلی تــازه از معــاران جــوان را تربیــت 

كنــد. 

در ایــن كتــاب نقــل قولــی شــده اســت از اســتاد نیــك رسشــت درباره 

ــن  ــم پایی ــد:» در قدی ــت. وی می گوی ــتاد خوشدس ــادوی كار اس ج

پــای مدفــن امــام رضــا )ع( در حــرم مطهــر تنــگ بــود. می بایســت 

قســمتی از پایــه گنبــد اصلــی زیــرش خالــی می شــد تــا فضــا گســرش 

ــر عهــده نگرفــت. چــون  ــچ معــار ایــن وظیفــه را ب می یافــت. هی

ــا زدن  ــد واهمــه داشــتند. اســتاد خوشدســت ب ــزش گنب همــه از ری

چنــد »دســتك« یــك چهــارم گنبــد را روی هــوا نگــه داشــت و پایــه 

ــد  ــح روز بع ــید. صب ــد نرس ــه گنب ــیبی ب ــچ آس ــرد و هی ــراب ك را خ

ــتاد  ــه اس ــد و ب ــود بازدی ــده ب ــه آم ــك تپانچ ــا ی ــت ب ــتاندار وق اس

خوشدســت گفتــه بــود اگــر گنبــد می ریخــت؛ اول تــو را بعــد خــودم 

را می كشــتم.«

اســتاد حســین زمرشــیدی نشــان درجــه یــك هــری را دریافــت 

منــوده اســت و در دومیــن مراســم بزرگداشــت چهره هــای مانــدگار 

ــد. در  ــی گردی ــده و معرف ــوان اســتاد معــاری ســنتی برگزی ــه عن ب

ــه نقــل خویــش  بخــش معرفــی وی در مــورد تألیفــات علمــی اش ب

چنیــن آمده اســت: »بــدون ادعــا می گویــم كــه پیــش از تألیــف آثــار 

اینجانــب مــا حتــی جــزوه ای هــم دربــاره معــاری ســنتی نداشــتیم. 

كتاب هــای درس فنــی، رســم فنــی، حســاب فنــی و كارگاهــی از ســال 

اول تــا چهــارم كــه در مجمــوع شــانزده جلــد می شــد. كتــاب »گــره 

چینــی در معــاری اســامی و هرهــای دســتی ایــران كــه ایــن كتــاب 

ــته  ــی در رش ــگاه خاص ــرد جای ــاپ ك ــگاهی چ ــرش دانش ــز ن را مرك

ــی كاری   ــوس و كاش ــاق و ق ــای ط ــاب ه ــر دارد و كت ــك و ه گرافی

ــتفاده  ــی اس ــا خیل ــی از آنه ــراث فرهنگ ــد و در می ــم كاربردی ان ه

ــاد از  ــی زی ــان اســام هــم خیل می شــود و در ســایر كشــورهای جه

ــد.« ــتقبال كرده ان ــا اس آنه

مشــهد  شهرســتان  معــاران  دیگــر  از  رسوش  علی اكــرب  اســتاد 

ــت  ــیوه های مرم ــوارترین ش ــی از دش ــنگی را یك ــای س ــت بناه مرم

ــاره شــیوه كارش گفتــه  اســت:»  ــه تاریخــی می دانــد. رسوش درب ابنی

هنگامــی كــه یــك مرمتــكار قصــد مرمــت بنــا را داشــت بــه هــان 

ــای  ــه ج ــودش را ب ــد خ ــر بای ــی مرمتگ ــرد. یعن ــل می ك ــق عم طری

معــار اولیــه بنــا بگــذارد تــا بتوانــد بهریــن شــیوه مرمتــی را كــه بــا 

ــد.« ــد و هاهنــگ اســت، انتخــاب منای ــا جــور می آی مختصــات  بن

ــای  ــی از بناه ــی برخ ــه معرف ــی اش را ب ــات پایان ــاب صفح ــن كت ای

ــادگار  ــت. »ی ــاص داده اس ــر اختص ــا تصاوی ــراه ب ــده هم ــت ش مرم

معــاران« بخــش دیگــر كتــاب اســت كــه تصاویــر ابنیه هــای مرمــت 

شــده ایی اســت كــه گویــای تــاش بــی وقفــه، كار فنــی و تخصصــی 

ایــن معــاران اســت تــا خرابــه مغفــول را بــه شــكل بنایــی رسزنــده 

در آورنــد. مؤلفــان كتــاب در معرفــی ایــن بخــش چنیــن می نگارنــد:» 

ــد و  ــان می گذران ــای زم ــدگان را از دهلیزه ــاران، خوانن ــادگار مع ی

آنــان را بــه روزگار آشــفته حالــی ابنیــه تاریخــی می رســاند. از ایــن 

ــت  ــار روای ــر ب ــان را دیگ ــت فرهنگی م ــمی از رسنوش ــق  قس طری

ــن از  ــد ت ــن و چن ــا چندی ــن بناه ــك از ای ــر ی ــر روی ه ــد. ب می كنن

ــام  ــا رسانج ــد ت ــاش منوده ان ــرده و ت ــتان كار ك ــنتی اس ــاران س مع

توانســته اند ورود مجددشــان را بــه ســاحت  فرهنــگ، هــر و متــدن 

ایــران خوشــامد بگوینــد.«

ــرای  ــی ب ــان« راهنای ــنتی خراس ــاری س ــاران و مع ــه مع »یادنام

ــه  ــار و ابنی ــی آث ــاز پیرای ــی و ب ــتحكام بخش ــی، اس ــای مرمت روش ه

تاریخــی محســوب می شــود. كتــاب مزبــور عــاوه بــر  معرفــی 

جمعــی از معــاران ســنتی خراســان، معرفــی اجالــی  بناهــای 

ســاخته و مرمــت شــده؛ فرهنــگ اصطاحــات محلــی را نیــز شــامل 

می شــود كــه بــرای پژوهشــگران و دانشــجویان می توانــد مفیــد 

ــه  ــاب »یادنامــه معــاران و معــاری ســنتی خراســان« ب باشــد. كت

كوشــش رجبعلــی لبــاف خانیكــی و هــادی تقی زاده توســط مؤسســه 

مــن فرهنگســتان هــر بــه مناســبت هایــش ملی» آجــر و آجــركاری 

در هــر و معــاری ایــران«در 420 صفحــه و بــه قیمــت 24500 

ــده اســت. ــازار نــرش گردی ــه ب تومــان روان

ــان  ــانی خیاب ــه نش ــد ب ــی توانن ــاب م ــد كت ــرای خری ــدان ب عاقه من

ــی شــاره 1550 ســاختان  ــارراه طالقان ــه چه ولی عــر نرســیده ب

مركــزی فرهنگســتان هــر فروشــگاه مركــزی مؤسســه مــن مراجعــه 

ــا شــاره تلفــن  66490990 متــاس حاصــل مناینــد. ــا ب مناینــد و ی
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عبداجملید كیاین: موسییق دستگاهی و ردیف 
وامدار اشعار سعدی است

مولود زندی نژاد

عبداملجیــد كیانــی در نوزدهمیــن نشســت تخصصــی »شــناخت هــر 

ــعار  ــدار اش ــف وام ــتگاهی و ردی ــیقی دس ــت: موس ــیقی« گف موس

ســعدی اســت.

نوزدهمیــن نشســت تخصصــی »شــناخت هر موســیقی« بــا موضوع 

ــگر،  ــی پژوهش ــد كیان ــور عبداملجی ــا حض ــیقی« ب ــعدی و موس »س

ــر  ــران ع ــیقی ای ــدگار موس ــای مان ــده و از چهره ه ــدرس، نوازن م

پنجشــنبه، دوم دی مــاه 1395، در تــاالر ایــران فرهنگســتان هــر 

برگــزار شــد. وی در ابتــدای بحــث خــود بــه علــت توجــه بــه 

موســیقی بــا موضوعــات مختلــف پرداخــت و گفــت: بررســی 

ــایی  ــا را در شناس ــف م ــات مختل ــا موضوع ــیقی ب ــش موس و پژوه

ــد.  ــك می كن ــی كم ــی ایران ــیقی مل موس

كیانــی در همیــن زمینــه ادامــه داد: موســیقی، هــری انتزاعــی اســت 

ــنیدنی  ــیقی ش ــرا موس ــرد، زی ــل ك ــوان آن را رشح و تفصی ــه منی ت ك

اســت نــه گفتنــی؛ امــا بــا هرهایــی ماننــد معــاری، نگارگــری، شــعر 

و ادبیــات رابطــه ای تنگاتنــگ دارد؛ بــرای همیــن مــا ناچاریــم بــرای 

ــا  ــه ب ــم. البت ــاه بربی ــا پن ــن هره ــه ای ــیقی ب ــر موس ــناخت بیش ش

ــاً  ــرار كــرد، مث ــاط برق ــوان ارتب ــه ســختی می ت هرهــای تجســمی ب

ــا  ــده اســت ام ــان خوشنویســی و موســیقی بســیار پیچی رابطــه می

اگــر بتــوان ایــن ارتبــاط را یافــت، شــناخت خوبــی از ایــن دو ایجــاد 

می شــود. 

ــرد و  ــاره ك ــی اش ــعدی و فردوس ــون س ــاعرانی چ ــعار ش ــه اش وی ب

افزود: شــناخت اشــعار ســعدی، فردوســی و بســیاری دیگر از شعرای 

ــد.  ــگ موســیقایی رهنمــون می  كن ــه ســوی فرهن ــا را ب كشــورمان م

ــم و   ــوع می كن ــعدی رج ــتان س ــه گلس ــدا ب ــاط ابت ــن ارتب ــرای ای ب

واژه هایــی كــه بــا موســیقی ارتبــاط دارنــد را گفتــه و منــودار فراوانــی 

ــام ســازها و مقام هایــی كــه در  بــرای آن ترســیم می كنــم. ســپس، ن

ــودار  ــم و من ــرار می ده ــی ق ــورد بررس ــده را م ــف آم ــات مختل ابی

ــه  ــا منابعــی ك ــی آورم. در انته ــه دســت م ــرای آن ب ــز ب ــی نی فراوان

ــم.  ــی می كن ــرد را معرف ــوع ك ــه آن رج ــوان ب می ت

ایــن چهــره مانــدگار موســیقی بــه دو مــرع از شــعر ســعدی بــه 

ــو بنشــینم/ کســی  ــی ت ــه ب ــدارم ک ــو صــرب ن ــات »مــن از ت ــن ابی ای

دگــر نتوانــم کــه بــر تــو بگزینــم« اشــاره كــرد و ادامــه داد: چقــدر 

ــم،  ــیقی كار می كن ــه موس ــی ك ــرای من ــت و ب ــات روان اس ــن ابی ای

چقــدر شــبیه بــه اصــوات موســیقی اســت. برخــی گــان می كننــد 

موســیقی دســتگاهی مــا، موســیقی پیچیــده و ســخت اســت و فقــط 

بزرگســاالن می تواننــد آنــرا درك كننــد، در حالیكــه اینطــور نیســت، 

زیــرا ســاده و روان اســت؛ البتــه ممتنــع و ایجــاز هســت و هــر كــس 

ــاال  ــی خــود را ب ــگاه معنای ــد جای ــوان می توان ــدازه وســع و ت ــه ان ب

بــربد و موســیقی هــم ماننــد همیــن شــعر اســت. وقتــی می خواهیــم 

ببینیــم كــه ایــن بیــت شــعر كجــای آهنگ هــای مــن اســت، بافاصلــه 

بــه یــاد كرشــمه ها می افتــم كــه فراوانــی زیــادی در موســیقی 

دســتگاهی دارنــد. اغلــب گوشــه ها یــك كرشــمه دارنــد، همینطــور 

اغلــب دســتگاه ها یــك كرشــمه دارنــد، علتــش ایــن اســت كــه یــك 

وزنــی دارد از چنــد هــزار ســال بــه نــام »دور برشــان« نامی اوســتایی 

بــه نــام »كبوتــر جنگلی« و این دور بســیار زیباســت و از طریق ادوار 
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كــه  ایقاعــی 

ایــن  می خواهیــم 

بیــت »مــن از تــو صــرب نــدارم کــه 

ــم می شــود:  ــو بنشــینم« را بخوانی ــی ت ب

ــی  ــه عبارت ــن و...« ب ــن، تََن ــاً تَ ــن، تََنَن ــن، تََن »تََن

ــت و  ــی و فصاح ــان روان ــه ه ــگ را ب ــن آهن دارد ای

باغــت می خوانــد. 

وی ســپس بــا اشــاره بــه متــون بــه جــا مانــده از ایــن شــاعر پارســی 

شــیرین ســخن، تریــح كــرد: آغــاز زندگــی ســعدی را به ســده هفتم 

ــه ســال  ــد بوســتان و گلســتان ســعدی را ب ــد و تول نســبت می دهن

ــا،  ــی از فرهنگ ه ــد، در برخ ــت بدانی ــد نیس ــد. ب 766 ه.ق می دانن

بــه ســختی می تــوان، بــه خوانــش متــون دویســت یــا ســیصد ســال 

پیــش پرداخــت، در صورتــی كــه مــا وقتــی بــه اشــعار ســعدی كــه 

متعلــق بــه هفتصــد ســال پیــش اســت، رجــوع می كنیــم، می توانیــم 

بســیار ســاده و روان آن  را بخوانیــم. اشــعار ســعدی عاوه بــر روانی، 

فصاحــت و باغــت رسشــار از معرفــت، حكمــت و موســیقی اســت. 

ســپس ایــن نوازنــده برجســته ســنتور، موســیقی دســتگاهی ایــران را 

وامــدار اشــعار ســعدی دانســت و آنــرا بــه عنــوان میــراث معنــوی 

ــباهت  ــعدی ش ــعار س ــرد: اش ــان ك ــر نش ــی و خاط ــت معرف برشی

ــتگاهی دارد و در  ــف و دس ــیقی ردی ــای موس ــه انگاره ه ــادی ب زی

واقــع بایــد موســیقی ردیــف را وامــدار ســعدی دانســت. ایــن نــوع 

موســیقی معــرف متــام احساســات بــرشی اســت و متعلــق به قــوم یا 

ملــت خــاص نیســت، زیــرا بــه ثبــت جهانــی یونســكو رســیده اســت 

و آن را بایــد متعلــق بــه متــام برشیــت و انســان ها دانســت، بــرای 

حفــظ ایــن موســیقی متــام ملت هــا بایــد تــاش كننــد. 

ــی  ــون محمدعل ــی چ ــاش بزرگان ــه ت ــپس ب ــی س ــد كیان عبداملجی

ــار  ــح آث ــه در تصحی ــی ك ــر ادیبان ــتیانی و دیگ ــال آش ــی، اقب فروغ

ــادآور شــد: ســعدی  ــرد و ی ــد، اشــاره ك ــاش بســیار كردن ســعدی ت

ــده ی  ــای زن ــر زبان ه ــه بیش ــارش ب ــه آث ــت ك ــی اس ــتین كس نخس

جهــان ترجمــه شــده اســت. و  اگــر بخواهیــم گلســتان ســعدی را بــه 

لحــاظ وزن و اركان ایقاعــی از دیــدگاه موســیقی بررســی كنیــم، بایــد 

ــم.  ــاعر بیاوری ــن ش ــات ای ــی از ابی مثال های

وی ســپس بــه ایــن نــر »مّنــت خــدای را عــزَّ و َجــل کــه طاعتــش 

ــه وزن  ــرد و ب ــاره ك ــعدی اش ــتان س ــت...« از گلس ــب قربتس موج

ــر  ــن ن ایقاعــی  آن در دســتگاه موســیقی پرداخــت و گفــت: در ای

در ابتــدا ُركــن ســبب خفیــف اســت و ُركــن دیگــر آن فاصلــه  اســت 

كــه هــر كــدام بــه تنهایــی دو نقــره هســتند و در اینجــا 6 نقــره یــا 

رضبــه داریــم كــه معمــوالً بــه دو، دور ســه تایی تقســیم می شــوند. 

ــح بیشــر ایــن مبانــی پرداخــت و ادامــه  ــه ترشی ایــن پژوهشــگر ب

داد: در موســیقی بســیاری از گوشــه های ردیــف کــه در ابتــدا مــر 

آزاد دارنــد، در ظاهــر بــی وزن و بی حرکــت بــه نظــر می رســند. 

در حالــی کــه همــۀ آهنگ هــای گوشــه های ردیــف بــا ریتــم 

ــد و در واقــع ریتــم اســت کــه  موســیقی اســت کــه شــگل می گیرن

ــر،  ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــکیل می ده ــف را تش ــیقی ردی ــاس موس اس

وزن ردیــف عامــل تعــادل احســاس و ادراک ملــودی اســت کــه 

ــراه  ــه هم ــت و ب ــه اس ــان نهفت ــی زم ــه روان ــیقی ب در درون موس

غــزل  در  وزن  همچــون  ردیــف  وزن  می کنــد.  جلــوه  آهنــگ 

ــا ایــن تفــاوت کــه بــه جــای ارکان عروضــی، ارکان  فارســی اســت ب

ایقاعــی(  )ازمنــه  ا ایقاعــی  وزن ر می شــود.  شــامل 

هاننــد  ــف - از ردیــف  ــیقی ردی موس

گذشــته  بــه فرهنــگ  تــا  ایــران 

امــروز - بــا 

بــه دگرگونی هــای بی شــاری  نســل 

نســل تغییــر یافتــه و بــه رونــد تکاملــی تدریجــی نایــل آمــده اســت.

وی بــه ترشیــح بیشــر ایــن مســئله پرداخــت و افــزود: وزن کــه در 

موســیقی قدیــم ایــران رکــن مهمــی از موســیقی محســوب می شــده 

ــه  ــه از ازمن ــت ک ــی اس ــر ایقاع ــا دارای دوای ــد مقام ه ــت، مانن اس

ایقاعــی ســاخته می شــده. چنانچــه عبدالقــادر مراغــی در مقاصــد 

االلحــان بــاب تاســع از قــول اســتادان قدیــم موســیقی نقــل می کنــد، 

ــی،  ــل ثان ــل اول، ثقی ــب : ثقی ــن ترتی ــش دور بدی ــی ش ادوار ایقاع

خفیــف ثقیــل، رمــل، ثقیــل رمــل و هــزج اســت كــه امــروز مــا در 

موســیقی ردیــف در گوشــه ها و چهارمراب هــا دورهــای ثقیــل 

اول، ثقیــل ثانــی و ثقیــل رمــل را بگونه هــای متفــاوت آن مشــاهده 

می کنیــم و بــرای تصنیف هــا، رضبی هــا و رنگ هــا، دوره هــای 

ــم.  ــل رمــل را مناســب می یابی ــل، رمــل و ثقی ــف ثقی خفی

ــر داد: در  ــح بیش ــه توضی ــن زمین ــیقی در همی ــدرس موس ــن م ای

دورهــای ایقاعــی دور »خفیــف رمــل« در موســیقی دســتگاهی 

ــا اهمیتــی دارد، جاهایــی كــه آهنگ هــا حالــت  مــا نقــش بســیار ب

یــا  و  رِنگ هــا  ماننــد  می دهنــد،  نشــان  را  خوبــی  شــادمانی 

تصنیف هــا، از ایــن دورهــا اســتفاده می كننــد و در نــر »مّنــت 

ــن  ــت...« در ای ــب قربتس ــش موج ــه طاعت ــل ک ــزَّ و َج ــدای را ع خ

نــر، ریتــم شــادگونه ای را دریافــت می كنیــد كــه زیبــا و بــا نشــاط 

اســت و در واقــع در حــال آمــوزش زندگی و شــكرگزاری اســت. اركان 

ایقاعــی فــوق شــامل دور خفیــف رمــل اســت كــه در اینجــا ماننــد 

ــی  ــه عبارت ــدون دور مشــخص اســت؛ ب ــف ب گوشــه های آوازی ردی

می تــوان گفــت جملــه بندی هــای ردیــف ماننــد نــر گلســتان 

ســعدی مســجع اســت. در ســعدی بعضــی جاهایــی كــه نــر اســت، 

بــا آواز بــدون ریتــم می خواننــد، منتهــا ریتــم آزاد اســت وقتــی بــه 

ــد را  ــاد مانن ــه ای آب ــعدی گوش ــب س ــم، مرت ــگاه می كنی ــتان ن گلس

ــد  ــت می آی ــه بی ــت س ــه شــعر دو بی ــی ك ــه رضب ــك قطع دارد و ی

و حكایت هــا كــه بــا نظــم اســت كــه شهرآشــوب را می نــوازد، 

ــات هســتند  قطع

عضــو پیوســته فرهنگســتان هــر، بــه ترشیــح نحــوۀ بررســی و بــه 

ــعدی  ــعار س ــه در اش ــی ك ــی واژه های ــودار فراوان ــت آوردن من دس

ــزود: بســیاری  ــاط دارد، پرداخــت و اف ــا موســیقی ارتب ــه نوعــی ب ب

ــه  ــود ك ــده می ش ــعدی دی ــای س ــعار و حكایت ه ــا در اش از واژه ه

ارتبــاط مســتقیم بــا موســیقی دارد، حتــی برخــی از ایــن واژه هــا در 
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ــن پژوهــش  ــیقی اســت؛ در ای ــه های موس ــی از گوش ــام یك ــع ن واق

كــه مــدت یكســال بــه طــول انجامیــد، هــرگاه بــه كلمــه ای كــه بــا 

موســیقی ارتبــاط دارد، برخــورد كــردم، آن  را در جــدول فراوانــی خود 

بــه شــارش آوردم. بــه عنــوان مثــال در ایــن بیــت شــعر ســعدی كــه 

می گویــد: »ز بانــگ رود و آوای رسودم/ دگــر جــای نصیحــت نیســت 

در گــوش« بانــگ )آوا و نــدا كــه مربــوط بــه موســیقی(، رود)عــود(، 

ــه جــز  ــز ب آوا، رسود هــم كــه اســت كــه در ایــن مــرع هیــچ چی

موســیقی نیســت و ســعدی در ایــن بیــت شــعر، موســیقی را ماننــد 

ــد  ــا در جــای دیگــر كــه می گوی ــد ی ــدرز و نصیحــت می بین ــد، ان پن

ــرده  ــن پ ــرک م ــد/ ت ــوش می گوی ــه خ ــاق چ ــرده عش ــعدی از پ »س

برانــداز کــه هنــدوی تــوام«. پــرده در واقــع یكــی از مقام هــای 

ــه صــورت  ــرا در گذشــته موســیقی مقامــی را ب موســیقی اســت زی

پــرده می دیدنــد، بعــد ادوار و دســتگاه بــرای آن بــه كار می بردنــد. 

پــس »عشــاق« مقامــی اســت كــه مــا در موســیقی دســتگاهی، آن  را 

بــه نــام »ماهــور« می  شناســیم و ایــن كــوك دســتگاه ماهــور اســت. 

ــت: واژه هــای بســیاری  ــه شــده، نتیجــه گرف ــب ارائ ــی از مطال كیان

را  كنونــی  ســازهای  از  برخــی  و  گوشــه ها  ردیــف،  دســتگاه  از 

ــه وفــور مشــاهده  كنیــم. نام هایــی  می توانیــم در اشــعار ســعدی ب

كــه در متامــی »دیــوان ســعدی« اســتخراج شــده، شــامل: »دســتان«، 

كــه در موســیقی فواصــل را  بــا آن اندازه گیــری می كنیــم، »دســتگاه« 

ــا  ــا پرده ه ــر روی »گاه« ی ــه ب ــت ك ــت« اس ــه »دس ــامل دو كلم ش

قــرار می گیــرد. »مقــام« كــه هــان پــرده و دســتگاه اســت و كلــات 

دیگــری چــون: »شــور، هایــون، ســاز، آواز، نغمــه، طــرب، زیــر و بم، 

بلبــل، صــدا، رسبنــد، گوشــه، الحــان، دلگشــا، داد، بــی داد، خــروان، 

نهفــت، جامــه درون، خنیاگــر، مطــرب، ســاع، رقــص و ...« می تــوان 

در اشــعار او مشــاهده كــرد. 

عضــو شــورای عالــی یونســکو در ایــران بــه ارقــام و فراوانــی كلــات 

و واژه هایــی كــه بــا موســیقی ارتبــاط دارنــد، پرداخت و توضیــح داد: 

در منــودار فراوانــی بــه دســت آمــده در ایــن پژوهــش واژه »مطــرب« 

ــاع«  ــد از آن واژه »س ــده، بع ــرار ش ــعدی تك ــعار س ــار در اش 43 ب

ــن دو واژه را  ــد از ای ــی بع ــرین فراوان ــص« بیش ــار و واژه »رق 41 ب

داراســت.  همچنیــن نــام 15 ســاز چــون: »چنــگ، دف، دهــل، نــی، 

ربــاب، تنبــور، جــرس، بــوق، بربــط، ناقــوس و ...« در اشــعار او بــه 

ــن واژه هــا در اشــعار فردوســی  ــه برخــی از ای تكــرار وجــود دارد ك

ــی  ــعدی از فردوس ــت، س ــوان گف ــورد و می ت ــم می خ ــه چش ــز ب نی

تأثیــر پذیرفتــه اســت. 

وی بــه شــخصیت ســعدی اشــاره و تریــح كــرد: ســعدی را بــا نــام 

شــیخ اجــل می شناســند. او خــود عــارف و فقیــه عالــی قــدر بــوده 

كــه بــه مســائل دینــی و مذهبــی آگاهــی كامــل داشــته اســت. امــا 

ــه و ارشاف  ــیقی عاق ــه موس ــه ب ــوده ك ــاعری ب ــال ش ــن ح در عی

داشــته اســت. البتــه ممكــن اســت كســانی كــه بــا ادبیــات رسوكار 

دارنــد بــه ایــن پژوهــش ایــراد وارد كننــد، امــا مــن از جایــگاه یــك 

ــی و  ــورد بررس ــردم و آن  را م ــگاه ك ــعار ن ــن اش ــه ای ــیقیدان ب موس

ــرار دادم.  پژوهــش ق

ــا ترشیــح بیشــر و متثیل هایــی كــه در اشــعار   عبداملجیــد كیانــی ب

ســعدی وجــود دارد، عنــوان كــرد: تــا قبــل از اشــعار ســعدی، 

هیچكــدام از نام هایــی كــه در موســیقی دســتگاهی ایرانــی اســت، 

وجــود نــدارد، ولــی از یــك طــرف موســیقی دســتگاهی مــا بعــد از 

ســعدی بــه وجــود آمــده و ایــن موســیقی بایــد در ســده هشــتم بــه 

بعــد شــكل گرفتــه باشــد.  

وی بــا مثال هــای دیگــر از اشــعار ســعدی بــه ســادگی و روانــی آن 

ــادگی و  ــا س ــه ب ــتگاهی ك ــیقی دس ــا موس ــعار ب ــابه اش ــه تش و وج

لطافــت اجــرا می شــود، بــه ترشیــح بیشــر ایــن مطالــب پرداخــت. 

پایــان ایــن نشســت تخصصــی، اجرایــی زیبــا در دســتگاه های 

ــح داد:  ــود توضی ــرای خ ــن اج ــاره آخری ــه وی درب ــود ك ــف ب مختل

ــه دارای  ــك اســت ك ــزرگ تنب ــی یكــی از نوازنده هــای ب بهمــن رجب

ــش  ــدی پی ــن عرصــه اســت. چن ــك و ســبك خــاص خــود در ای تكنی

قطعــه ای از ایشــان شــنیدم كــه برایــم بســیار لذت بخــش بــود، ایــن 

ــای  ــت و ریتم ه ــام گذاش ــپ« ن ــت و چ ــوی راس ــه را »گفتگ قطع

مختلفــی در ایــن اجــرا شــنیده می شــود. ایــن ابتــكار او تأثیــر 

ــردم، نحــوۀ اجــرای  ــك ســال ســعی ك ــن داشــت و ی بســیاری در م

او را بــا ســنتور پیــاده كنــم، در حیــن اجــرا بــا ســنتور متوجــه شــدم 

كــه دســت راســت مــن در دســتگاه می نــوازد، ولــی دســت چپــم از 

ــن  ــود. ای ــی می ش ــیقی مقام ــود و وارد موس ــارج می ش ــتگاه خ دس

ــرای شــا اجــرا  گفتگــوی راســت و چــپ دســتگاهی و مقامــی را ب

می كنــم.
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اخبار كوتاه
در فرهنگستان هرن برگزار یم شود

ایران صفوی و هند گوراكین  از دیدگاه پروفسور شریف حسنی 
قامسی

مدیران فرهنگستان هرن از اكروان صنایع دسیت ایران، 
دیدن ركدند

نشســت تخصصــی بــا ســخرانی پروفســور رشیــف حســین قاســمی، 
اســتاد زبــان و ادبیــات فارســی كشــور هنــد، شــنبه 2 بهمن مــاه در 

فرهنگســتان هــر برگــزار می شــود. 

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرهنگســتان هــر،  نشســت تخصصــی 
»معــاری مناظــر شــهری در ایــران صفــوی و هنــد گوركانــی« 
ــان و  ــتاد زب ــمی، اس ــین قاس ــف حس ــور رشی ــخرانی پروفس ــا س ب

ادبیــات فارســی در هنــد برگــزار می شــود. 

ایــن نشســت روز شــنبه، دوم بهمــن مــاه، ســاعت 14:30 در ســالن 
ــج(،  ــان ولی عر)ع ــانی خیاب ــه نش ــر ب ــتان ه ــس فرهنگس كنفران
پایین تــر از چهــارراه طالقانــی ، شــاره 1552، طبقــه ششــم برگــزار 

ــن مباحــث آزاد اســت.  ــه ای ــدان ب می شــود. حضــور عاقه من

پرفســور رشیــف حســین قاســمی از جملــه ایــران شناســان در هنــد 
– رسزمیــن گنجینه هــای ارزشــمند نســخ خطــی زبــان و ادب فارســی 
و فرهنــگ ایرانــی اســت کــه همــواره عاشــقانه در راه خدمــت بــه 
زبــان و ادب فارســی و فرهنــگ ایرانــی کوشــیده و آثــار ارزنــده ای 
ــی و  ــت هــای فرهنگ ــۀ فعالی ــف در کارنام ــح و تألی ــم از تصحی اع

پژوهشــی خویــش بــه یــادگار گذاشــته اســت. 

مدیــران فرهنگســتان هر، روز چهارشــنبه 15 دی مــاه 95، از كاروان 
صنایــع دســتی ایــران در مجموعــه فرهنگــی  هــری آســان دیــدن 

كردنــد.

در ایــن منایشــگاه، علــی شــهبازی دبیــر فرهنگســتان هــر بــه همراه 
تنــی چنــد از مدیــران ایــن ســازمان، از جملــه علــی تقــوی مدیــركل 
پشــتیبانی و منابــع انســانی، اكــرم پوراكــی مدیــركل امــور بین امللــل 
ــی  ــود فتح الله ــا، محم ــری صب ــی ه ــه فرهنگ ــت مؤسس و رسپرس
رسپرســت مجموعــه فرهنگــی هــری آســان، علــی ابراهیمــی 
ــو رسپرســت حراســت، ضمــن  ــی، حســین مهدل ــور مال ــركل ام مدی
ــه داران  ــدان و غرف ــا هرمن ــتی، ب ــع دس ــای صنای ــد از غرفه ه بازدی

ــد. ــو  پرداختن ــه گفت وگ ب

منایشــگاه كاروان صنایــع دســتی ایــران، بــه همــت رشكــت حامیــان 
میــراث فرهنگــی بــا برپایــی غرفه هایــی از آثــار هرمنــدان ایرانــی، 
از روز 14 دی مــاه 95، در مجموعــه فرهنگــی  هــری آســان، واقــع 
ــوه،  ــان فیروزک ــش خیاب ــه(، نب ــی )زعفرانی ــهید فاح ــان ش در خیاب
پــاك 47 و 49 آغــاز شــد و تــا ســاعت 20 روز 18 دی مــاه 95 

ــه دارد. ادام
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اكرگاه »معماری؛ اخالقیت: اینجا، اكنون« برگزار یم شود

ــاری؛  ــی »مع ــر كارگاه آموزش ــتان ه ــر فرهنگس ــكده ه  پژوهش
ــد. ــزار می كن ــون« را برگ ــا، اكن ــت: اینج اخاقی

ــی  ــر، كارگاه آموزش ــتان ه ــی فرهنگس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
»معــاری؛ اخاقیــت: اینجــا، اکنــون« بــا تدریــس سیدحســین)ایرج( 
ــت علمــی دانشــگاه شــهید بهشــتی، روزهــای  ــی، عضــو هیئ معین
چهارشــنبه 29 دی مــاه و 6 بهمــن مــاه در پژوهشــكده هــر برگــزار 

می شــود.

بنــا بــه گــزارش پژوهشــكده هــر، در ایــن كارگاه آموزشــی مباحثــی 
پرداخــن  رضورت  مــورد  در  موجــود  تردیدهــای  طــرح  چــون 
بــه مســئله اخــاق در معــاری امــروز،  مــروری برچهره هــا و 
ــامدرن،   ــدرن و پس ــاری م ــاق مع ــر اخ ــذار ب ــای تأثیرگ جریان ه
مــرور آراء متفکریــن اخــاق معــاری در نیمــه دوم ســده بیســتم،  
ــای  ــر نظام ه ــروری ب ــر، م ــاری متأخ ــای مع ــر ویژگی ه ــروری ب م
ــی  ــای ارزش ــر نظام ه ــوردی تأثی ــی م ــر، بررس ــه متأخ ــی خاق ارزش
متأخــر بــر کار خاقــه و نقــد اخــاق طراحــی معــاری متأخــر مــورد 

ــرد.  ــرار می گی ــی ق ــث و بررس بح

كارگاه »معــاری؛ اخاقیــت: اینجــا، اكنــون« دردو جلســه، روزهــای 
چهارشــنبه 29 دیــاه و 6 بهمن مــاه ســال حاری از ســاعت 15 تــا 18 
ــج(،  ــان ولی عر)ع ــران، خیاب ــه نشــانی: ته در پژوهشــكده هــر ب
ــن  ــهید حس ــه ش ــش کوچ ــی)ره(، نب ــام خمین ــع ام ــر از تقاط باالت
ــت  ــرای دریاف ــدان ب ــزار می شــود. عاقه من ســخنور، شــاره 29 برگ
ــاس  ــاره های 2- 66956190 مت ــا ش ــد ب ــر می توانن ــات بیش اطاع

بگیرنــد.  

دبری علمی پیش مهایش آجر و آجر اكری
  در ركمان منصوب شد

ــتی  ــهید بهش ــگاه ش ــی دانش ــت علم ــو هیئ ــش عض ــد ایرامنن محم
بــه عنــوان دبیــر علمــی پیــش هایش»آجــر و آجــركاری در هــر و 

ــران« در كرمــان منصــوب شــد. معــاری ای

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرهنگســتان هــر، »محمــد ایرامننــش«، 
ــی  ــاون پژوهش ــاعیلی«، مع ــا اس ــوی »علیرض ــی از س ــی حكم ط
ــر  ــش »آج ــش های ــی پی ــر علم ــوان دبی ــه عن ــر ب ــتان ه فرهنگس
ــان منصــوب شــد. ــران« در كرم و آجــركاری در هــر و معــاری ای

ــت  ــو هیئ ــاری، عض ــرای مع ــدرك دك ــش، دارای م ــد ایرامنن محم
علمــی دانشــگاه شــهید بهشــتی و رییــس دانشــكده هــر و معــاری 

دانشــگاه شــهید باهــر كرمــان اســت. 

وی همچنیــن عضــو هیئــت نظــارت بــر نــرش كتــاب اســتان كرمــان، 
عضــو شــورای تدویــن ســند راهــربدی توســعه هــر اســتان كرمــان، 
ــت  ــو هیئ ــان و عض ــتان كرم ــت اس ــربدی مرم ــورای راه ــو ش عض

ــان اســت. ــی كرم ــارص صنعت ــوزه هرهــای مع ــای م امن

ایرامننــش تاكنــون مقــاالت بســیاری در زمینــه معاری، شهرســازی و 
طراحــی شــهری  درنرشیــات علمــی پژوهشــی داخلــی و بین املللــی 
ــخران  ــوان س ــه عن ــی ب ــای مختلف ــرده و در كنفرانس ه ــف ك تالی

حضــور داشــته اســت.

عضوهیئــت علمــی و مــدرس »كارگاه  ملــی فهــم معــاری ایــران« از 
ســال1389 تــا 1391، مــدرس دوره هــای ارتقــای پروانــه مهندســین 
معار)نظــام مهندســی اســتان كرمــان( پایــداری و انــرژی و مــدرس 
دوره هــای ارتقــای پروانــه مهندســین معــار )نظــام مهندســی 
اســتان كرمن(-طراحــی ســاختان های بلنــد از ســال 1387 تــا كنــون 

از دیگــر فعالیــت وی بــه شــار مــی رود.

پیــش هایــش »آجــر و آجــركاری در هــر و معــاری ایــران؛ اســتان 
كرمــان«، 9 بهمن مــاه ســال  جــاری، در دانشــگاه شــهید باهــر 

ــود.  ــزار می ش ــان برگ كرم

ــا  ــی، توســط معاونــت پژوهشــی فرهنگســتان هــر ب هایــش اصل
همــكاری ســازمان میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی، 
اســامی،  آزاد  دانشــگاه  تهــران،  شــهرداری  زیباســازی  ســازمان 
دانشــكده هــر و معــاری دانشــگاه باهــر كرمــان، دانشــكده 
معــاری و شهرســازی یــزد و فرمانــداری شــهر دزفــول و ســایر 
ــود. ــزار می ش ــر برگ ــتان ه ــن 1395، در فرهنگس ــا، 25 بهم نهاده
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اكرگاه »آشنایی با ِگل نبشته  های تخت مجشید« برگزار یم شود

پژوهشــکده هــر فرهنگســتان هــر کارگاه آشــنایی با گِل نبشــته  های 
ــناس و  ــه ش ــی كتیب ــد ارفع ــا حضــور عبداملجی تخــت جمشــید را ب

اســتاد برجســته خطــوط ایامــی برگــزار می کنــد.

ایــن کارگاه آموزشــی یــک روزه توســط کمیتــه هــر پیــش از اســام 
پژوهشــکده هــر روز یکشــنبه 26 دی مــاه 1395 ســاعت 14 تــا 17 

در پژوهشــكده هــر برگــزار می شــود.

ــید را  ــت جمش ــته های تخ ــر، گِل نبش ــكده ه ــل از پژوهش ــه نق ب
ــدۀ  ــروه دربردارن ــرد: نخســتین گ ــروه تقســیم ک ــه دو گ ــوان ب می ت
موضوع هــای مالــی و گــروه دوم شــامل دســتوِر پرداخــِت دســتمزد 
كارگران انــد. افــزون بــر ایــن، گِل نبشــته ها دربردارنــده نقــش ُمهــر 
ــای  ــان دهنده پنداره ــا نش ــش ُمهره ــن نق ــاید ای ــتند. ش ــز هس نی
ــاظ هــری بســیار  ــا از لح ــند،  ام ــان نباش ــردم و مســئوالن آن زم م
زیبــا و حاصــل کار هرمندانــی چیره دســت و گمنام انــد. اســتاد 
ــه معرفــی و شناســاندن ایــن گِل نبشــته ها  ارفعــی در ایــن کارگاه ب

خواهــد پرداخــت.

ــه  ــد ب ــر می توانن ــات بیش ــام و اطاع ــت ن ــرای ثب ــدان ب عاقه من
نشــانی خیابــان ولی عر)عــج(، باالتــر از خیابــان امــام خمینــی)ره(، 
ــاک 29، پژوهشــکده هــر  ــش کوچــه شــهید حســن ســخنور، پ نب

مراجعــه یــا بــا شــاره تلفــن هــای2- 66956190 متــاس بگیرنــد.

 

انتشار بیستیمن مشاره »كیمیای هرن«

بیســتمین شــاره فصلنامــه علمــی- پژوهشــی »كیمیــای هــر« ویــژۀ 

پاییــز 1395 توســط پژوهشــكده هــر فرهنگســتان هــر منتــرش شــد. 

مطالــب ایــن شــاره از فصلنامــه كــه بــرای پنجمیــن ســال متوالــی 

ــاص دارد. در  ــر اختص ــفۀ ه ــت و فلس ــه حكم ــود، ب ــرش می ش منت

ــوان نخســتین  ــت هــر اســامی« عن ــن شــاره »پرســش از معرف ای

مقالــه از شــهرام پازوكــی اســت. ســپس مقالــه ای بــا عنــوان »تبییــن 

ــه  ــان واقعــی« از ریحان ــا جه ــزوده و نســبت آن ب ــت اف هــر واقعی

ــان و محمــد رضــا  ــی، محمــد جــواد صادقی ــر جوان ــع زاده، اصغ رفی

ــی  ــهاب پازوك ــی و ش ــر فهیم ــد. از علی اصغ ــیروانی را می خوانی ش

نیــز مقالــه ای مشــرك بــا عنــوان »پدیــدار شناســی حضــور اجراگــر 

در شــبیه خوانی« منتــرش شده اســت. »مفهــوم طــرد در اندیشــه 

ــوان  ــارص« عن ــو مع ــر فیگوراتی ــاب آن در ه ــتوا و بازت ــا كریس ژولی

مقالــه بعــدی از ریــا اسام مســلك و نرگــس حریریــان اســت. 

همچنیــن علــی خــدادی و محمدرضــا رشیــف زاده مقالــه ای مشــرك 

بــا عنــوان »بررســی "كیــج" از منظــر زیبایی شناســی و پدیدارشناســی 

هرمنوتیــك مــكان )بــا معرفــی منونه هــای مــوردی در معــاری 

معــارص ایــران و جهــان (« در ایــن شــاره از فصلنامــه دارنــد. مقالــه 

بعــدی بــه »چیســتی و چگونگــی شــعر از نــگاه فارابــی بــا تأكیــد بــر 

هســتی شناســی صدرایــی« از ابراهیــم بازرگانــی اختصــاص دارد. از 

عبــاس و ابوالفضــل قربانــی نیــز مقالــه ای مشــرك بــا عنــوان »چرایی 

ــاره  ــن ش ــی« در ای ــی صدرای ــتی شناس ــر هس ــد ب ــا تأكی ــی ب زیبای

ــری  ــه ه ــی وج ــۀ بازخوان ــز مقال ــان نی ــت. در پای ــرش شده اس منت

فتوت نامه  هــا از منظــر اندیشــۀ ســنت گرا« از احمدرضــا ابراهیمــی 

می خوانیــد.   را 

ــر  ــد ب ــای هــر« را می توانی مقــاالت هــر شــاره از فصلنامــۀ »كیمی

www.kimiahonar. روی ســایت ایــن فصلنامــه بــا نشــانی اینرنتــی

ir    مشــاهده مناییــد. 
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خالق امساهلل ، محمد احصایی

الهام الیقی

محمــد احصایــی از مشــهورترین هرمنــدان ایرانــی و یكــی از پایــه 

ــد صاحــب  ــن هرمن ــار ای ــران اســت. آث ــزاران نقاشــی_خط در ای گ

جهانــی  معــروف  گنجینه هــای  و  موزه هــا  در  قزوینــی  ســبك 

ــتی و  ــد كریس ــهور مانن ــای مش ــود و در حراجی ه ــداری می ش نگه

ــه اســت. ــروش رفت ــه ف ســاتبی ب

محمــد احصایــی تابســتان 1318 در قزویــن بــه دنیــا آمــد. ســالهای 

اولیــه زندگــی را در قزویــن و تهــران گذرانــد و بــه تحصیــل پرداخــت 

ــدای  ــد. در ابت ــرورش درآم ــوزش و پ ــه اســتخدام وزارت آم ــد ب و بع

دهــه چهــل بــرای آمــوزش خوشنویســی نــزد اســتاد حســین میرخانی 

رفــت. بعدتــر تحصیــات دانشــگاهی را در دانشــكده هرهــای زیبای 

دانشــگاه تهــران گذرانــد و فــارغ التحصیــل ایــن دانشــگاه شــد.

در اواخــر دهــه 40 بــه صفحه بنــدی و ســپس رسپرســتی آتلیــه 

ــد  ــت و بع ــید پرداخ ــیر و خورش ــان ش ــازمان جوان ــک در س گرافی

بــه ســازمان تألیــف كتــاب هــای درســی رفــت و مدتــی بــه عنــوان 

کارشــناس کتاب هــای هــر ســال ســوم مشــغول بــه تدریــس بــود. از 

ــه تدریــس در حــوزه هــای مختلــف هــر در دانشــكده  دهــه 50 ب

ــران و دانشــگاه الزهــرا پرداخــت. ــای دانشــگاه ته هرهــای زیب

اســتاد احصایــی در مؤسســه هــری پــارس بــا زنده یــاد مرتضــی 

ممیــز، آیدیــن آغداشــلو و علی اصغــر معصومــی و... همــراه شــد و 

در زمینــه طراحــی گرافیــک بــه ویــژه حــروف نــگاری و بــازی زیبایــی 

ــّخص كاری  ــص و تش ــامی تخص ــی و اس ــروف ایران ــا ح ــانه ب شناس

منحــر بــه فــردی یافــت كــه تــا بــه امــروز ادامــه دارد. وی 

همچنیــن در  پایه گــذاری رشــته گرافیــك در دانشــگاه تهــران تأثیــر 

بســزایی داشــت.

احصایــی از نخســتین کســانی اســت کــه از حــروف بــه عنــوان 

ــی او حرکــت از  ــرد. رویکــرد اصل ــان اســتفاده ک ــرای بی وســیله ای ب

ــارص و آرایه هــای  ــه ســوی نقاشــی و اســتفاده از عن خوشنویســی ب

ــن كار  ــود. ای ــی هایش ب ــی در خوشنویس ــی نقاش ــری و مفهوم ب

ــی  ــس از مدت ــا پ ــا مخالفــت خوشنویســان مواجــه شــد،  ام ــدا ب ابت

همه گیــر شــد و عــده زیــادی بــه اســتفاده از ایــن روش روی آوردنــد.

خــودش دربــاره روی آوردن بــه نقاشــی خــط می گویــد: »در هــان 

زمــان دانشــجویی کــه گرافیــک می خوانــدم،  خوشنویســی را تدریــس 

می کــردم،  چــون در آن ســال ها بــه عنــوان یــک خوشــنویس شــناخته 

ــا دمل  ــردم،  ام ــی ک ــم خوشنویس ــال ها ه ــتم. س ــت داش ــده فعالی ش

می خواســت بــه عرصه هــای جدیــدی فکــر کنــم و بــه همیــن 

خاطــر تصمیــم گرفتــم کــه از هــر خوشنویســی بــه شــکل دیگــری 

اســتفاده کنــم. هــر چنــد کــه شکســن ســاختار خطــوط و نوشــته ها 

ــود و انتقادهــای بســیاری را  ــم کاری بســیار دشــوار ب ــدا برای در ابت

نیــز بــه وجــود آورد. امــا کشــف یــک افــق جدیــد بیــش از هــر چیــز 

بــرای مــن اهمیــت داشــت.

حــال کــه ســال ها از ایــن ماجــرا می گــذرد، البتــه خیلــی انتقــادات 

بــه ماجــرا کمــر شــده اســت و خــواه ناخــواه بســیاری ایــن مســئله 

را پذیرفته انــد و خوشــبختانه تعــداد بســیاری از هرمنــدان در ایــن 

عرصــه مشــغول فعالیــت هســتند.«

ــانه  ــودی خوشنویس ــک من ــی گرافی ــه طراح ــی در عرص ــار احصای آث

دارد و از پوســر گرفتــه تــا نشانه نوشــته ها، همــه ابتــدا در حــروف 

و بازی هــای ســاختاری و ســنجیده بــا ترکیــب حــروف خاصــه 

ــد. ــا می کن ــی ایف ــی گرافیک ــت نقش ــود و در نهای می ش

احصایــی از میانــه دهــه 50  تابلوهایــی بــا كلمــه »اللــه« یــا »الالــه 

ــان و  ــادی از عرف ــه" و من ــر "الل ــود آن را ذك ــه خ ــید ك ــه« كش االالل

ــه تابلوهــای " اللــه" مشــهورند. تصــوف ایرانــی مــی دانــد و ب

ــر  ــورهای دیگ ــران و کش ــرادی در ای ــگاه انف ــا منایش ــتاد در ده ه اس

ــا  ــری دنی ــای ه ــن حراجی ه ــارش در معتربتری ــته و آث ــت داش رشک

چکــش خــورده و رکــورددار اســت. بــه عنــوان منونــه گران تریــن اثــر 

نقاشــی_خط حــراج کریســتی دبــی بــا عنوان»اســاء الله« در ســال 

85 متعلــق بــه اســتاد احصایــی بــود.

عــاوه بــر تابلوهــای نقاشــی خــط معروف"اللــه"، قطعــه  کتیبــه بــه 

خــط محقــق مســجد الغدیــر در تهــران و نــگارش و ســفالگری نقــش 

برجســته کتیبــه ایــران ورودی مــوزه ملــی ایــران، نقش برجســته تاالر 

اجتاعــات دانشــکده الهیات دانشــگاه تهــران، نقش برجســته ی منای 

ســفارت ایــران در ابوظبــی، قطعه هــای کتیبــه بــه خــط محقــق بــرای 

ــته  ــش برجس ــفالگری نق ــگارش و س ــران و ن ــر در ته ــجد الغدی مس

ــا  ــته ی ــی نشانه نوش ــران، طراح ــی ای ــوزه مل ــران ورودی م ــه ای کتیب

ــاوران، فرهنگســتان  ــه، فرهنگــرای نی ــاد نهج الباغ ــای بنی لوگوی ه

هــر ، ســازمان میــراث فرهنگــی، ســازمان کتاب هــای درســی و 

همچنیــن لوگــوی بســیاری از روزنامه هــا از آثــار اســتاد محمــد 

احصایــی اســت.

ایــن اســتاد برجســته هــر ایرانــی طــی ســالهای اخیــر در خــارج از 

ــد. ــی می كن ــران زندگ ای
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ضلــع جنــوب غربی بوســتان ســاعی- شــماره 2169
کدپستی: 1511913414

تلفن: 88553912-4
نمابر:88553916

naghshjahan@honar.ac.ir :رایانامه

 مجموعــه فرهنــگ و ادبیــات فرهنگســتان هنــر: تهــران – خیابــان ولــی عصر)عــج( - جنــب بوســتان 
ســاعی - شــماره 2175
کدپستی:1511913511

تلفن: 88728125-7
نمابر: 88728128

Farhang@honar.ac.ir :رایانامه

 مؤسسه فرهنگی، هنری و پژوهشی صبا
ورودی غربــی: تهــران- خیابــان ولــی عصر)عج(-خیابــان طالقانــی- خیابــان شــهید بــرادران مظفــر-

شماره 125،
ورودی شرقی: تهران- خیابان ولی عصر)عج(-تقاطع خیابان طالقانی- شماره 1552

کدپستی: 1416953343
تلفن : 66494508-9

نمابر: 66487535
artacademy@honar.ac.ir :رایانامه

 مــوزه هنرهــای معاصــر فلســطین: تهــران- میــدان فلســطین - خیابــان طالقانــی - خیابــان شــهید 
بــرادران مظفــر - تقاطــع بزرگمهــر - شــماره 74

کدپستی: 141696496
تلفن : 2- 66974790

نمابر:66974791
art@honar.ac.ir :رایانامه

 موسســه تالیف،ترجمــه و نشــر آثــار هنری)متــن(: تهــران- انتهــای خیابــان فلســطین جنوبی-کوچــه 
لقمــان الدولــه ادهــم- بن بســت بوذرجمهــر- شــماره 24

کدپستی:1316753741
تلفن : 66498692-4

نمابر: 66951662 
publishing@honar.ac.ir :رایانامه

 کتابفروشــی فرهنگســتان هنــر: تهــران – خیابــان ولــی عصــر )عــج(– نرســیده بــه خیابــان طالقانــی- 
شــماره 1550

کدپستی:1416953613
تلفن: 66490990

Matn@honar.ac.ir :رایانامه

ــی )ره(- نبــش  ــان امــام خمین ــر از خیاب ــی عصر)عــج(- باالت ــان ول ــر: تهــران- خیاب  پژوهشــكده هن
کوچــه شــهید حســن سخنور-شــماره 29

کدپستی: 1137636811
تلفن: 2- 66956190

نمابر: 66956188
Iasar@honar.ac.ir :رایانامه



نشانی: خیابان ولی عصر)عج(، پایین تر از چهارراه طالقانی، شماره 1552
تلفن: 5 – 66954200

نمابر: 66499769
www.honar.ac.ir

honar@honar.ac.ir
@artacademy  :تلگرام




