
13
99

ن 
ستا

 زم
،3

ه 6
مار

، ش
جم

ل پن
سا

ر، 
هن

یر 
سف

ی 
خبر

یه 
شر

ن

43

جشنواره بین المللی خوش نویسی راه ابریشم
داود احمدی بلوطکی

ملــی  کمیســیون  همــت  بــه  قلــم  رقــص  خوش نویســی  نمایشــگاه 
ــری  ــه فرهنگی هن ــر و مؤسس ــتان هن ــکاری فرهنگس ــا هم ــکو، ب یونس
صبــا برگــزار شــد. ایــن نمایشــگاه بخشــی از »جشــنواره و نمایشــگاه 
بیــش  از  منتخبــی  و  بــود  ابریشــم«  راه  خوش نویســی  بین المللــی 
کــه شــامل  را  ایــن همایــش  بــه دبیرخانــه  ارسال شــده  اثــر   1300 از 
اثــر  کشــور جهــان در قالب هــای نقاشــی خط، و 70  از 29  اثــر   140
نمایــش  بــه  می شــد،  گرایش هــا  انــواع  در  ایــران  خوش نویســان  از 

گذاشــت.

گشــایش نمایشــگاه بین المللــی خوش نویســی راه ابریشــم در  آییــن 
مؤسســه فرهنگی هنــری صبــای فرهنگســتان هنــر، عصــر روز جمعه، 
ســوم بهمــن 1399، بــا حضــور علــی نیکــزاد، نایب رئیــس مجلــس 
یــداد؛ یــداهلل  شــورای اســالمی؛ محمــد حیــدری، دبیــر هنــری ایــن رو
کابلی خوانســاری، امیراحمــد فلســفی، الهــه خاتمــی، و جمعــی از 

مســئوالن فرهنگــی و هنرمنــدان خوش نویــس برگــزار شــد.

کــه بــا هــدف ایجــاد مشــارکت و تعامــل  گردهمایــی بــزرگ  در ایــن 
گســتره عظیــم فرهنگی تمدنــی برپــا شــد،  بیــن هنرمنــدان در یــک 
هنــر؛ غالمحســین  فرهنگســتان  اســماعیلی، سرپرســت  علیرضــا 
ایوبــی،  هنــر؛ حجــت اهلل  فرهنگســتان  پیوســته  امیرخانــی، عضــو 
کتچــی، ســفیر  دبیــرکل کمیســیون ملــی یونســکو در ایــران؛ و احمــد پا
و نماینــده دائــم جمهــوری اســالمی ایــران در ســازمان یونســکو؛ ایــراد 

ــد. کردن ســخن 

ابتــدای مراســم علیرضــا اســماعیلی، سرپرســت فرهنگســتان  در 
هنــر، ضمــن خوشــامدگویی بــه حضــار و هنرمنــدان، ایــام منتهــی بــه 
زادروز اســتاد غالمحســین امیرخانــی و اســتاد محمــود فرشــچیان، از 
گفــت و این گونــه آغــاز  اعضــای پیوســته فرهنگســتان هنــر، را تبریــک 
کــه اقتصــاد،  کــرد: راه ابریشــم مســیر زندگــی اســت؛ مســیری  ســخن 
از  عالــی  جلوه هایــی  آن  در  سیاســت  و  امنیــت  هنــر،  و  فرهنــگ 
گذاشــته اند. ایــن  یــخ پرفرازونشــیب بشــر بــه نمایــش  خــود را در تار
مســیر نه فقــط اقتصــاد شــرق و غــرب دنیــای قدیــم را بــه هــم متصــل 
ســاخته بــود، بلکــه جهــان انســان شــرقی را بــه جهــان انســان غربــی 
انســان  وامــدار  اقتصــاد  در  نه فقــط  غربــی  انســان  مــی داد.  پیونــد 
ــه جهــان انســان شــرقی  کــه در دانــش و هنــر نیــز چشــم ب ــود  شــرقی ب
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داشــت. ایــن َســروری و ســیادت از امنیــت موجــود در ایــن مســیر 
کــه حوزه هــای مختلــف را در بــر می گرفــت.  برخاســته بــود؛ امنیتــی 
ی دیگــر ســکه رایــج امنیــت در راه ابریشــم بــود؛ همــان  رواداری رو
گیتــی دانســته  کــه حافــظ شــیرازی وجــودش را آســایش دو  نکتــه ای 

ــا دشــمنان مــدارا. ــا دوســتان مــروت، ب اســت؛ ب

کیــد بــر اهمیــت جایــگاه خوش نویســی افــزود: ملت هــای  او بــا تأ
کهــن ایــن مســیر، ماننــد ایرانیــان و هندیــان و چینیــان، بــا ایــن دو 
بماننــد.  باقــی  کهــن  تمدن هــای  میــان  از  توانســته اند  شــاخصه 
از آنــان نه تنهــا نــام و اثــری بــه یــادگار مانــده، بلکــه خــود نیــز باقــی 
مهم تریــن  بســازند.  را  انســانی  جهــان  آینــده  و  حــال  تــا  مانده انــد 
هنرهــای برآمــده در ایــن مســیر نیــز از ظرافــت و اســتحکام ابریشــمین 
کاشــی کاری و معمــاری در  برخوردارنــد. خوش نویســی، نگارگــری، 
ــا  ــند، ام ــر می رس ــه نظ ــتقل ب ــی مس ــم هنرهای ــرزمین های راه ابریش س
کــه از شــعر و ادبیــات شــرق، به ویــژه  مرتبــط بــا هم انــد؛ هنرهایــی 

ادبیــات پارســی، بهــره برده انــد.

علیرضــا اســماعیلی راه ابریشــم را الگویــی از سیاســت و ادبیــات و 
گفــت: راه ابریشــم بــا اقتصــاد وارد  کــرد و  هنــر بــرای ایرانیــان معرفــی 
ــر و فرهنــگ مردمــان در مســیِر آن اســت  ــا هن ــخ شــد، ام ی عرصــه تار
کــه  کــرده اســت؛ میراثــی  کــه میراثــی عظیــم بــه جهــان انســانی هدیــه 
گذشــت روزگار  کهنگــی نپذیرفتــه اســت و ارزش هایــش بــا  رنــگ 
کــه رهاوردهایــی ماننــد صلــح  بیشــتر نمایــان می شــود؛ ارزش هایــی 
گذشــته  و امنیــت را بــرای بشــر بــه ارمغــان آورده  اســت. راه ابریشــم از 
مســیری دوســویه بــوده و در جهــان معاصــر هــم مبــادالت چندجانبــه 
یــم ایــن مبادلــه و تفاهــم در آینــده در  امــری ضــروری اســت. امیدوار

دیگــر بخش هــای فرهنــگ و هنــر هــم صــورت پذیــرد.

ــه اهمیــت جایــگاه اســاطیر  ــا اشــاره ب سرپرســت فرهنگســتان هنــر ب
گر در اســاطیر ایرانی  کرد: ا ایرانی در فرهنگ و هنر ایران خاطرنشــان 
کمانگیــر بــرای تعییــن حــدود ارضــی ایــران جانــش را  کــه آرش  آمــده 
کــرد، در عالــم واقــع نیــز هنرمنــدان بــا  کمــان  چاشــنی تیــر در چلــه 
کــه از ورای  هنرشــان مرزهــای فرهنگــی ایــران را ســاختند؛ مرزهایــی 
گــون همچنــان پابرجای انــد؛ چــه ایــن مرزهــا  گونا قرن هــا و حــوادث 
کــه مرزهــای برســاخته  را هنــر و فرهنــگ ســاخته اند؛ مقوله هایــی 
کار دارنــد.  بشــری را برنمی تابنــد و بــا جــان و روان انســان ها ســر و 
ازجملــه هنــر خوش نویســی همچــون خطــی مــرزی از شــرق تــا غــرب 
کــه در مســاجد و  آســیا را بــه یکدیگــر متصــل ســاخته اســت؛ هنــری 
کــه هنرمنــدان  کنــی  کــن مذهبــی بیشــتر خودنمایــی می کنــد؛ اما اما
هنرنمایــی  بیشــتر  آنهــا  در  خالــق  رضــای  کســب  در  معمــاران  و 
کــه عبادتگاه هــا در تمامــی تمدن هــا  کرده انــد. بی جهــت نیســت 

و فرهنگ هــا جلــوه و شــکوهی بی ماننــد دارنــد.

مقــدس  هنــری  را  خوش نویســی  هنــر  خــود  ســخنان  پایــان  در  او 
کــرد: در ایــن میــان هنــر مقــدس خوش نویســی،  دانســت و عنــوان 

به علــت حرمــت مجسمه ســازی و تصویرگــری در فرهنــگ و تمــدن 
بــود. جــز  برخــوردار  دینــی  کــن  اما در  بیشــتری  اقبــال  از  اســالمی، 
ایــن، خوش نویســی تالقــی هنــر و ادبیــات اســت. در ایــن هنــر آنچــه 
ــان  ــط خوش نویس ــد، توس کرده ان ــاری  ــان ج ــر زب ــان ب ــاعران و ادیب ش
قلم«شــان  »رقــص  بــا  اســت. خوش نویســان  یافتــه  زیبــا  نگارشــی 
مفاهیــم واالی برزبان آمــده شــاعران و ادیبــان و متفکــران را مانایــی 
در  بشــر  زیبایی شــناختی  حــس  مــدد  بــه  آنــان  بخشــیده اند. 
کرده انــد. ایــن هنــر صــورت  کمــک  نهادینه ســاختن ایــن مفاهیــم 
کــه فرهنــگ و تمــدن اســالمی را  زیبایــی از فکــر و اندیشــه ای اســت 

ســاخته اســت.

یونســکو  ملــی  کمیســیون  دبیــرکل  ایوبــی،  حجــت اهلل  ادامــه  در 
کــه در برگــزاری و شــکل گیری  کســانی  در ایــران، بــا تشــکر از همــه 
کردنــد و ایــن روزهــای خــوب را پــس از  کمــک  یــداد مهــم  ایــن رو
گفــت: همــه مــا  کرونایــی رقــم زدنــد،  کســتری  روزهــای ســرد و خا
کــه مشــارکت داشــتیم،  دســت اندرکاران ایــن مراســم، از هــر جایــی 
یــداد را بــه مناســبت زادروز  زیبایــی و ُشــکوه و افتخــارات ایــن رو

بــه پیشــگاه ایشــان تقدیــم می کنیــم. اســتاد امیرخانــی، 

کــرد: نقــش و جایــگاه نوشــته  در ادامــه اســتاد امیرخانــی ایــراد ســخن 
یــخ و پــس از شــناخت بشــر از خودش، بســیار ویژه اســت  در طــول تار
گران قــدر جایــگاه خــودش را حفــظ  و همــواره بایــد به عنــوان میراثــی 
کــه امکانــات فرهنگــی در عرصــه  کنــون بایــد پرســید  کنــد. در روزگار ا
هنــری مــا چقــدر اســت. فرهنــگ ابــزاری بــزرگ و بی نظیــر اســت و 
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ــراز  گــوش جهانیــان، اب ــا ســردادن صــدای فرهنــگ در  ــد ب امــروزه بای
کــرد و بــه همیــن جهــت بایــد بــه فرهنــگ و هنــر توجهــی بســزا  وجــود 

کــرد.

ــا  ــتی ب ــرای آش ــب ب ــه ای مناس ــداد را زمین ی ــن رو ــی ای ــتاد امیرخان اس
کــه باید  کنــون زمانــی اســت  غنــای فرهنگــی کشــور دانســت و افــزود: ا
کارهــای بزرگــی اقــدام  بــا مشــارکت جمعــی بــرای برگــزاری چنیــن 
ــد  ــردی نمی توان ــر ف گــر چنیــن فضایــی در جامعــه نباشــد، هن کــرد. ا
کشــورها رقیب انــد، مــا بایــد  کــه همــه  کنــون  بــه رشــد منتهــی شــود. ا
یــخ  ــه معلــم تار کارنامــه خودمــان را ب ــاال را داشــته باشــیم و  دســت ب

یم. بســپار

کتچــی، ســفیر و نماینــده دائــم جمهــوری  در ادامــه برنامــه احمــد پا

گــر مــا در هنــر بــه  اســالمی ایــران در ســازمان یونســکو، اظهــار داشــت: ا
کــه هنرمنــدان ایرانــی همــواره  کنیــم، درمی یابیــم  فــرم و محتــوا توجــه 
کــه در  گفــت  ــه  ــوان این گون کرده انــد. می ت ــه محتــوا توجــه بســیاری  ب
گــر  گریــز، بــرای هنــر ایرانــی اصــل محتواســت. ا ایــن جهــاِن محتوا
ــًا از  ایــن محتــوا در هنــر خوش نویســی هــم نمــود پیــدا می  کنــد، یقین
کــه بــه  منبعــی قدســی تغذیــه می شــود. اندیشــمندان مــا، هم چنــان 
دیگــر هنرهــا از بــاب درون مایــه و فلســفی آن نــگاه می کننــد، بــه هنــر 
خوش نویســی هــم بایــد بــه همیــن چشــم بنگرنــد تــا فــرم و محتــوا، هــر 

کننــد. دو، حــق مطلــب را ادا 

بیشــتر  را  ابریشــم  راه  گفــت:  خــود  ســخنان  انتهــای  در  کتچــی  پا
اقتصــادی  دادوســتدهای  بــرای  راهــی  و  تجارتــی  شــاهراهی  بــه 
تبــادل  بــرای  مســیری  حــال  عیــن  در  راه  ایــن  امــا  می شناســند، 
ــن  ــه در ای کلم ــرف و  ــه ح ک ــا  ــت. از آنج ــوده اس ــز ب ــه نی ــر و اندیش فک
گفت وگــو و صلــح اســت،  دیــار، هنــری ارجمنــد و آســمانی بــرای 
پیونــد  بــرای  دوبــاره  تالشــی  می توانــد  نمایشــگاه  و  یــداد  رو ایــن 

باشــد. ابریشــم  راه  مســیر  فرهنگ هــای 

گشــایش و بازدیــد از نمایشــگاه آثــار منتخــب  انتهــای ایــن مراســم بــه 
یــداد بین المللــی در »نگارخانــه ملــی ایــران« واقــع در مؤسســه  ایــن رو
اختصــاص  هنــر،  فرهنگســتان  بــه  وابســته  صبــا،  فرهنگی هنــری 

یافــت.
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