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ــت  ــت و كیفی ــاره كمی ــاوت درب ــل و قض ــاه تحلی ــفند، م ــنواره ها و اس ــاه جش ــن، م بهم
ــب  ــاله اغل ــر س ــاً ه ــه تقریب ــت ك ــدی اس ــن رون ــت. ای ــده اس ــزار ش ــنواره های برگ جش
ــن  ــن و اصلی تری ــی از مهم تری ــینام« یک ــک »س ــدون ش ــد. ب ــش می گیرن ــانه ها در پی رس
ــر روی مســئله فرهنــگ در  رســانه های امــروزی اســت کــه تاثیرگــذاری فوق العــاده ای را ب
جهــان دارد؛ بــه همیــن دلیــل جشــنواره »فیلــم فجــر« نیــز از میــان جشــنواره های هــری 
در كشــورمان، بــه عنــوان مهمرتیــن رویــداد عرصــه فرهنــگ و هــر محســوب شــده و در 
ســال های اخیــر نیــز توانســته  توجــه بســیاری از جهانیــان را نیــز بــه خــود معطــوف دارد. 
ــوان  ــر منی ت ــم فج ــنواره فیل ــزاری جش ــج دوره برگ ــی و پن ــه س ــه كارنام ــی ب ــا نگاه ــا ب ام
معدلــی درســت از آن گرفــت، چــرا كــه هــر ســاله بســیاری از منتقــدان برداشــتی متفــاوت 
از آن دارنــد؛ گاه آن را در اوج می بیینــد و گاه در فــرود. چــرا كــه بــا گذشــت ایــن ســال ها 

ســینامی ایــران نتوانســته تصویــری مطلــوب از فرهنــگ مــردم خــود ارائــه دهــد.  
بــه تازگــی برخــی فیلم هایــی كــه در جشــنواره ها بــه منایــش در می آینــد، بــه بهانــه 
ــن  ــی ای ــگ غن ــر پشــت فرهن ــه و ب ــه ای در دســت گرفت ــای هــری، تازیان ســاخت فیلم ه
ــدن  ــه دی ــذاب آور ك ــانی و ع ــر انس ــده، غی ــخ، زنن ــی تل ــد. فیلم های ــوم می زنن ــرز و ب م
ــاگر را  ــن متاش ــاعت ها ذه ــرده و س ــی ك ــی و روان ــای روح ــار تنش ه ــب را دچ آن مخاط
ــن فیلم هــا در خــارج  ــر ای ــه اگ ــه طــوری ك ــد، ب ــدوه و تشــویش می گردان ــم و ان ــر از غ پ
ــه  ــود ب ــش روی خ ــش را پی ــوده و پرتن ــه ای آل ــه جامع ــد، هم ــش درآین ــه منای ــران ب از ای
ــب  ــود. جال ــد ب ــه خواه ــن گون ــه همی ــران ب ــردم ای ــان از م ــند و قضاوتش ــر می كش تصوی
اینجاســت كــه در جشــنواره ها نیــز رس و صــدا بــه راه انداختــه و بــه دنبــال جایــزه و جــذب 
مخاطب انــد. در حالــی كــه بعــد از اكــران عمومــی رفتــه رفتــه جذابیــت خــود را از دســت 

ــود.  ــاد می ش ــا ی ــنواره ای از آن ه ــری جش ــوان ه ــه عن ــا ب داده و تنه
در مقابــل ســینامی هالیــوود، ســعی دارد حتــی در تلخ تریــن رویدادهــا، جنگ هــا و مســائل 
ــد،  ــتاره می كن ــی س ــه نوع ــود را ب ــت خ ــد. مل ــوه ده ــد جل ــود را قدرمتن ــامع، خ ــخ اجت تل
ــر  ــنایی را ب ــه روش ــاند و همیش ــت می كش ــه ای مثب ــه نتیج ــم را ب ــط فیل ــن رشای در بدتری
تیرگــی پیــروز می گردانــد. مــردم جامعــه خــود را بــه ســمت امیــد ســوق می دهــد، آن هــا 
ــد. از  ــدل می كن ــه موجــودات افســانه ای ب ــذارده و ب ــش گ ــه منای ــار از انســانیت ب را رسش
ــر می كشــد  ــه تصوی ــم ب ــه ای در فیل ــران كهنســال خــود را به گون ــا پی ــودكان شــیرخوار ت ك

ــد.  ــل جهانن ــان بی بدی ــی قهرمان ــه گوی ك
ــش می گــذارد  ــه منای ــان را ب ــگ مردم ــری از فرهن ــه ســینام، تصوی ــن اســت ك مگــر جــز ای
ــف  ــورهای مختل ــگ كش ــی و فرهن ــه از زندگ ــناخت هایی ك ــا و ش ــیاری از قضاوت ه و بس
صــورت می گیــرد، حاصــل برداشــت هایی اســت كــه از متاشــای ســینام و فیلــم آن كشــورها 
بــه دســت می آیــد. پــس بهــرت نیســت كــه زشــت نگاری در فیلم هــا را كنــار گذاشــته و در 

ــم. ــد نظــر كنی ســاخت فیلم هایــامن تجدی

سـردبیر 

جشنوارههایهرنییاهرنیجشنوارهای



نذر سیده عامل، عقیله اوالد آدم، نور چشم فاطمه زهرا، 
زینب كربی، رس و رسور پریستاران

نثار زمره یاران و عیاران ؟!

كیست زینب عقیله عامل

فخر حوا و مفخر آدم

نور چشم خدیجه و زهرا

روح جسم صفیه و مریم

راز ایجاد و رمز بود و منود

محض هستی و هستی از او كم

حارس وارث حسین علی

میر و موالی بیت و حل و حرم

ابر بر ، بر و بحر بارنده ؟!

عین در كام تشنگان زمزم

سید ساجدین، امام هامم

زینت عابدین امام امم

آن ره شام و كوفه را رهپوی

راه دان عقیله را همدم

آن به دوشش نهاده كوه محن

یار و همراه مادر ماتم

آن به تاراج باد دیده بهار

آن ز شادی كران گرفته به غم

شاهد بزم عاشقان شهید

حرضت راوی عرب و عجم

زند خوان صحیفه قدسی

رهنورد قدم به یمن قدم

دشت و بامی كه جام و جم بودند

گشت شامی نه جام بود و نه جم

ابتال بود محنه در گیتی

كربال شد ز اجهل اظلم

نینوا شد زمین ز نامردم

شد محرم جهان ز نامحرم

باد لعنت به دشمن دژخیم

تا قیامت ز دوستان هر دم

ای پرستار كاروان اسیر

عاملی خوار و خسته آوردم

حق خون برادرت دریاب

زینبا ای كریمه اکرم

شامیان را به شام تار انداز

كوفیان را كن از دو عامل كم

الغیاث ای شفیعه محرش

خلق را بین و وارهان من هم

زینب از نوع زن شفاعت كن

كه ز مرد اوفتاده در استم

میفروشند ملك و مادر را

وز بها چرب می كنند اشكم

ای ز تو در جهان پرستاری

چون صبا تا زمین شود خرم

زلف گل را به دست باد مده

بر رخ خسته آب زن نم نم

غیرت آموز سست عهدان را

تاشود عروه وفا محكم

خویشتندار افتد ار مردم

به هدی از صفا شود ملهم

وارهد از سگان هرزه مرس

همچو شیر خدا شود ضیغم

زینب ای زینت جهان وجود

روز تعظیم تو است در عامل

هر كجا خسته را پرستاریست

زخم او را به عشق نه مرهم

زنیبایزنیتجهانوجود/روزتعظمیوتاستدرعامل
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رئیسفرهنگستانهرن:
آرزویمههفرهنگستانهااجرایامور

فرهنگیاست

مولود زندی نژاد

رئیــس فرهنگســتان هــر در نشســت خــری هامیــش ملــی »آجــر و 

ــار داشــت: آرزوی همــه  ــران« اظه آجــركاری در هــر و معــامری ای

فرهنگســتان های جهــان اســت کــه بتواننــد در خصــوص امــور 

فرهنگــی چــون نحــوه معــامری در شــهرها و اجــرای امــور فرهنگــی 

ــد. ــرا اجــرا مناین هشــدار داده و آن

ــی »آجــر  ــش مل ــس فرهنگســتان هــر در نشســت خــری هامی رئی

ــران« اظهــار داشــت: آرزوی هــر  و آجــركاری در هــر و معــامری ای

فرهنگســتانی اســت کــه بتوانــد در خصــوص امــور فرهنگــی چــون 

نحــوه معــامری در شــهرها هشــدار بدهــد. امــا فرهنگســتان هــر، 

همچــون خرنــگاران فقــط تــوان تذکــر دادن بابــت برخــی از مســائل 

را دارد. اینکــه ایــن تذکرهــا تــا چــه انــدازه اجرایــی شــود، در حــوزه 

کاری فرهنگســتان نیســت.

نشســت خــری هامیــش ملــی »آجــر و آجــركاری در هــر و معــامری 

ایــران« صبــح سه شــنبه نوزدهــم بهمــن در فرهنگســتان هــر، برگــزار 

ــا حضــور محمدعلــی معلــم دامغانــی  شــد. در ایــن نشســت كــه ب

ــی،  ــاون پژوهش ــامعیلی مع ــا اس ــر، علیرض ــتان ه ــس فرهنگس رئی

ــیروانی  ــین ش ــش، افش ــن هامی ــی ای ــر علم ــژاد دبی ــدی مكی ن مه

رسپرســت مؤسســه تالیــف، ترجمــه و نــر آثــار هری)مــن(، 

ــی  ــری پژوهش ــی ه ــه فرهنگ ــت مؤسس ــی رسپرس ــه امان حجت الل

صبــا، زهــرا مهاجــری رسپرســت روابــط عمومــی و اصحــاب رســانه 

ــد. ــزار ش ــر برگ ــتان ه ــای فرهنگس ــالن هامیش ه در س

ــه  ــاره ب ــا اش ــر ب ــتان ه ــس فرهنگس ــت رئی ــن نشس ــدای ای در ابت

تعریــف هرهــای ســنتی در دنیــای امــروز اظهــار داشــت: وقتــی از 

هرهــای ســنتی ســخن گفتــه می شــود، نبایــد تصــور كنیــم كــه آن 

هــر، مــرده اســت، بلكــه همیــن امــروز هــم در بحــث تجارت هــای 

ــا بحــث معــامری وجــود دارد، بحــث  جهــان مــورد توجــه اســت. ت

آجــر نیــز مــورد توجــه خواهــد بــود.

وی آجــر را مایــه زیبایــی بنــا دانســت و افــزود: آجــر نــه تنهــا یكــی 

از مصالــح اصلــی ســاختامن اســت كــه موجــب ایســتایی و پایایــی 

ــر  ــای آج ــت و احی ــز هس ــی نی ــه زیبای ــه مای ــود، بلك ــا می ش بناه

یعنــی امــكان مصالــح را بــاال بــردن و زیبایــی گذشــته را بــه جهــان 

ــدن. بازگردان

اســتاد معلــم بــه ابعــاد زیبایی شناســی كــه در دنیــای مــدرن وجــود 

ــوز کســی ابعــاد زیبایی شناســی  ــح كــرد: هن دارد، پرداخــت و ترصی

در ســیامن را پیــدا نکــرده و اســتفاده از خطــوط گسســته و منفصــل 

در معــامری جدیــد فقــط نوعــی دگرگونــی اســت. آینــده معــامری 

مــا بســتگی بــه مصالــح شایســته دارد و بهــرت اســت کــه مســئوالن 

ــه آن  ــامری ب ــی مع ــه زیبای ــاید ک ــد. ش ــت اندیشــه کنن ــن باب در ای

برگــردد.

وی در خصــوص اینكــه آیــا فرهنگســتان هــر می توانــد بــه مســئوالن 

دربــاره زوال معــامری هشــدار دهــد، خاطــر نشــان كــرد: آجــر، منــاد 

عمــر مدنیــت اســت و آرزوی همــه فرهنگســتان های جهــان اســت 

ــامری در  ــوه مع ــون نح ــی چ ــوص امورفرهنگ ــد در خص ــه بتوانن ک

شــهرها هشــدار بدهــد و آنــرا اجرایــی مناینــد. امــا فرهنگســتان هــر، 

همچــون خرنــگاران فقــط تــوان تذکــر دادن بابــت برخــی از مســائل 

را دارد. اینکــه ایــن تذکرهــا تــا چــه انــدازه اجرایــی شــود، در حــوزه 

کاری فرهنگســتان نیســت.

ــگاه اســتنادی جهــان  ــی آجــر و آجــركاری در پای ثبــت هامیــش مل

اســالم

در  هــر،  فرهنگســتان  پژوهشــی  معــاون  اســامعیلی  علیرضــا 

ــه  ــی ك ــی از برنامه های ــت: یك ــش گف ــن هامی ــزاری ای خصــوص برگ

ایــن فرهنگســتان در راســتای احیــا و اشــاعه هرهــای ســنتی و 

ــی كــه در حــال فراموشــی هســتند، انجــام می دهــد توجــه  هرهای

ــه در  ــی ك ــی از بخش های ــت. یك ــر اس ــف ه ــای مختل ــه بخش ه ب

ــات  ــا و تزئین ــه، هــر آرایه ه ــرار گرفت ــورد توجــه ق ــش م ــن هامی ای

در بناهــای آجــری اســت و برگــزاری ایــن هامیــش كمــك می كنــد تــا 

»آجــر« در تاریــخ معــامری ایــران بــه عنــوان پركاربردتریــن عنــارص 

ــوده،  ــط اقلیمــی و محیطــی ســازگار ب ــا رشای ــه ب ــران ك معــامری ای

ــود. ــی ش ــایی و معرف شناس

ــون در راســتای  ــه تاكن ــی ك ــزاری پیش هامیش های ــه برگ وی در زمین

ایــن هامیــش برگــزار شــد، افــزود: هامیــش آجــر و آجــرکاری 

ــش در  ــش هامی ــب دو پی ــن در قال ــش از ای ــران پی ــامری ای در مع

ــا  ــا م ــن هامیش ه ــد. در ای ــزار ش ــان برگ ــول و کرم ــهرهای دزف ش

توانســتیم بافت هــای تاریخــی و ارزشــمند آجــری در نقــاط مختلــف 

ــم. ــل منایی ــتادكاران تجلی ــم و از اس ــایی كنی ــران را شناس ای

ــا و  ــه ویژه نامه ه ــود ب ــخنان خ ــری از س ــش دیگ ــامعیلی در بخ اس

كتاب هــای منتــر شــده بــرای ایــن هامیــش اشــاره و یــادآور شــد: 
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ــه در  ــیدیم ك ــی رس ــه یافته های ــا ب ــش م ــن هامی ــزاری ای ــرای برگ ب

قالــب 3 ویــژه نامــه منتــر كردیــم. همینطــور چندیــن جلــد كتــاب 

نیــز در همیــن زمینــه در دســت چــاپ هســتند.

ــتادکار  ــل از 12 اس ــه تجلی ــر ب ــتان ه ــی فرهنگس ــاون پژوهش مع

عرصــه آجــر در هامیــش آجــر و آجــرکاری در هــر و معــامری اشــاره 

کــرد و گفــت: مــا اســتادكارانی را در رسارس ایــران شناســایی كردیــم 

كــه در هامیــش دزفــول و كرمــان در شــهرها و محــل اســتان خــود 

ــز در  ــرار اســت از اســتادكاران دیگــری نی ــر شــد و ق از آن هــا تقدی

همیــن زمینــه در هامیــش اصلــی تقدیــر شــوند.

وی دربــاره ســاخت فیلــم مســتند »از خشــت تــا آجــر« گفــت: بــرای 

ــم  ــه فیل ــه تهی ــدام ب ــر اق ــتان ه ــش، فرهنگس ــن هامی ــزاری ای برگ

مســتندی بــا نــام »از خشــت تــا آجــر« كــرد كــه در هامیــش اصلــی 

ــود. ــه می ش ارائ

اســامعیلی بــه دریافــت گواهی هــای ایــن هامیــش اشــاره و عنــوان 

ــی  ــت مل ــای ثب ــت گواهی ه ــه دریاف ــق ب ــش موف ــن هامی ــرد: ای ك

برنامه ریــزی كشــور )مركــز آمــوزش و  در ســازمان مدیریــت و 

پژوهش هــای توســعه و آینده نگــری( و پایــگاه اســتنادی علــوم 

ــت. ــده  اس ــام )ISC( ش ــان اس جه

ما روی گنج نشسته ایم

ــی »آجــر و  ــش مل ــر علمــی هامی ــژاد دبی ــدی مکی ن ــس از آن مه پ

آجــرکاری در هــر و معــامری ایــران«  اظهــار داشــت: ایــن هامیــش 

تاكنــون برگــزار نشــده و خوشــحالیم كــه امــروز نتیجــه زحــامت بــه 

نتیجــه رســید و مــا توانســتیم بــه نتایــج خوبــی دســت یابیم. درســت 

اســت کــه آجــر بخشــی از ســاختار معــامری ســنتی اســت، امــا بــه 

ــرار  ــر ق ــا را تحــت تأثی ــی و ســازه ای معــامری معــارص م لحــاظ فن

ــا  ــا و قوس ه ــدازه طاق ه ــاد و ان ــر در ابع ــه آج ــت. هندس داده اس

تأثیرگــذار بــوده و در فضاســازی معــامری ســنتی هــم اثــر گذاشــته 

اســت. اگــر بناهــای مــا رخبــام نداشــتند و از پوشــش محکــم انتهــای 

بــام برخــوردار نبودنــد، عــاوه بــر نداشــن زیبایــی دچــار تخریــب 

نیــز می شــدند. خوشــبختانه جامعــه فرهنگــی مــا نســبت بــه ایــن 

موضــوع واکنــش خوبــی نشــان داد و حــدود 1۵۰ خاصــه مقالــه در 

همیــن موضــوع بــه دبیرخانــه هامیــش رســید.

ــدا كــرده، اشــاره  ــی كــه در معــامری منــود پی ــه هرهــای ایران وی ب

ــش  ــال ها پی ــه س ــتند ک ــانی هس ــه کس ــا از جمل ــزود: ایرانی ه و اف

ــت  ــته های تخ ــد. در نقش برجس ــه كردن ــواری توج ــی دی ــه نقاش ب

جمشــید نقاشــی روی آجــر را می بینیــم. هــر کــدام از ایــن آجرهــا 

ــامر  ــه ش ــا ب ــامری م ــت مع ــند از هوی ــک س ــری و ی ــر ه ــک اث ی

ــای  ــرای جهان من ــش کاروان ــر بخ ــال، ه ــوان مث ــه  عن ــد. ب می رون

ــه ایــن موضــوع را  شــاهرود یــک اثــر هــری اســت. مــا پرداخــن ب

خیلــی دیــر رشوع کردیــم. نزدیــک بــه چهــار هــزار ســال قبــل بــه 

ــدار  ــوم آجــر پای ــدازه ب ــه ان ــچ بومــی ب ــی و تکنیکــی هی جهــت فن

ــر  ــته ایم. ه ــزرگ نشس ــج ب ــک گن ــا روی ی ــروز م ــت. ام ــوده اس نب

کســی وظیفــه خــود را در ایــن زمینــه انجــام دهــد، کار بــه ســامان 

می رســد و می توانیــم ایــن گنج هــا را شناســایی، اســتخراج و خــارج 

ــه آن داشــته باشــیم. کنیــم و نــگاه نویــی هــم ب

مکی نــژاد همچنیــن بیــان کــرد: مــا در ایــن هامیــش فقــط بــه ابعــاد 

ــای  ــی از محوره ــه یک ــم، بلک ــر نپرداخته ای ــتانی آج ــی و باس تاریخ

مــا آجــر و محیــط زیســت اســت. مــا اســتادکارانی داریــم کــه نبایــد 

ــود.  ــخت ب ــل س ــرای تجلی ــدان ب ــاب هرمن ــوند. انتخ ــوش ش فرام

امــروز معــامر بــه کســی گفتــه می شــود کــه در دانشــگاه تحصیــل 

می کنــد و اجــازه دارد ُمهــر خــود را روی نقشــه بزنــد، در حالی کــه 

ــود. مــا اســتادکارانی را  ــز دیگــری ب تعریــف معــامر در گذشــته چی

انتخــاب کردیــم کــه آجــر تولیــد منی کننــد، امــا اســتادبناهایی مســلط 

بــه آجــرکاری هســتند و انــواع و اقســام ایــن هــر را بــا ظرایــف کار 

کرده انــد. ســعی مان ایــن بــود کســانی را کــه تســلط بیشــرت دارنــد 

ــم. ــاب کنی ــتند انتخ ــوت تر هس ــر و پیشکس و ذی حق ت

منایشگاه عكس »خاك و خیال«

ــه  ــت مؤسس ــی - رسپرس ــه امان ــت، حجت الل ــن نشس ــه ای در ادام

فرهنگــی هــری صبــا - نیــز دربــاره برپایــی منایشــگاه ایــن هامیــش، 

گفــت: منایشــگاه ایــن هامیــش بــا عنــوان »خــاک و خیــال« و شــامل 

ــل  ــه حاص ــت ک ــن اس ــار ای ــت آث ــت. خاصی ــی اس ــر عکاس 2۵۰ اث

مطالعــه و پژوهــش دربــاره معــامری آجــر کشــور هســتند و عــاوه 

ــن  ــد. در ای ــم دارن ــی ه ــت پژوهش ــامری، خاصی ــت مع ــر خاصی ب

منایشــگاه دو وجهــه تاریخــی قبــل و بعــد از اســام پیش بینــی شــده 

ــر  ــه اوج ه ــت ک ــلجوقی اس ــه دوره س ــوط ب ــار مرب ــرتین آث و بیش

آجــرکاری در ایــران محســوب می شــود. آثــار ایــن منایشــگاه شــامل 

ایــران فرهنگــی اســت نــه ایــران جغرافیایــی، یعنــی کشــورهایی از 

ــد کشــور همجــوار را هــم شــامل می شــود. ــه و چن آســیای میان

وی بــه هــر چیدمــان در خــال منایشــگاه اشــاره و افــزود: در کنــار 

ــط  ــه توس ــم ک ــم داری ــان ه ــا چیدم ــن آرت ی ــگاه، اینستالیش منایش

ــرد آجــر در معــامری  ــدان مشــهدی انجــام شــده اســت. کارب هرمن

ســنتی و هــر معــارص هــم بخــش دیگــری از منایشــگاه اســت.

امانــی همچنیــن بیــان کــرد: برخــی از آثــار منایشــگاه توســط 

ــت و  ــان اس ــی چیدم ــده، بخش ــداری ش ــی خری ــت پژوهش معاون

بخشــی دیگــر هــم از طــرف عکاســان در اختیــار مــا گذاشــته 

شده اســت. عکس هــا شــامل کلیــت کار یــا جزئیاتــی از بنــا هســتند. 

ــاح می شــود و  ــش، افتت ــا گشــایش هامی ــان ب ــن منایشــگاه همزم ای

ــت. ــه خواهد داش ــفند ادام ــر اس ــا اواخ ــگاه ت ــن منایش ــد از ای بازدی

ــه  ــن گــزارش افشــین شــیروانی، رسپرســت مؤسســه مــن ب ــر ای بناب

ــار داشــت:  ــرد و اظه ــاره ک ــش اش ــن هامی ــا ای ــط ب انتشــارات مرتب

ــران  ــان و ته ــول، كرم ــص پیش هامیش هــای دزف ســه ویژه نامــه مخت

منتــر شــد. همچنیــن كتاب هایــی چــون: یادنامــه معــامری و 

ــی از  ــه ای تاریخ ــت، مجموع ــنگ بس ــان، س ــنتی خراس ــامران س مع

ــار  ــن من ــم منادی ــی و مفاهی ــوش تزئین ــا و نق ــوی، كتیبه ه دورۀ غزن

جــام، طــرح پژوهشــی هرهــای وابســته بــه معــامری شــیراز و چنــد 

ــا در دســت چــاپ اســت. طــرح دیگــر منتــر شــده و ی

هامیــش ملــی » آجــر وآجــركاری در هــر و معــامری ایــران روز 

دوشــنبه 2۵ بهمــن از ســاعت 9 صبــح در فرهنگســتان هــر برگــزار 

می شــود.
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محمدایرامننشدرپیشمهایشآجروآجراكریركمان:
معماریایرایننیازبهبازنگریویژهدارد

مولود زندی نژاد

محمــد ایرامننــش دبیــر علمــی پیش هامیــش ملــی »آجــر و آجــركاری 

در هــر و معــامری ایــران؛ اســتان كرمــان« گفــت: معــامری ایرانــی 

ــن  ــیعی در ای ــات وس ــد تحقیق ــژه دارد و بای ــری وی ــه بازنگ ــاز ب نی

حــوزه صــورت گیــرد.

ــامری  ــر و مع ــركاری در ه ــر و آج ــی آج ــش مل ــن پیش هامی دومی

ایــران كــه بــه بررســی ایــن هــر در اســتان كرمــان اختصــاص داشــت، 

ــجویان در  ــتادان و دانش ــور اس ــا حض ــاه ب ــن م ــنبه 9 بهم ــح ش صب

ــر  ــگاه باه ــران دانش ــام و ای ــگ اس ــكده فرهن ــا پژوهش ــاالر صب ت

كرمــان برگــزار شــد.

در بخــش نخســت ایــن پیش هامیــش كــه بــا همــكاری فرهنگســتان 

هــر، دانشــگاه شــهید باهــر كرمــان و رشكــت مــس كرمــان برگــزار 

شــد، »محمــد ایرامننــش«، رئیــس دانشــكده هــر و معامری دانشــگاه 

ــخرانی  ــه س ــش ب ــن هامی ــی ای ــر علم ــان و دبی ــر كرم ــهید باه ش

دربــاره وضعیــت معــامری در كشــور پرداخــت. وی اظهــار داشــت: 

هــر و معــامری در حــال ورشکســتکی و نابــودی اســت و نیــاز بــه 

بررســی و بازنگــری ویــژه دارد.

كــرد:  ترصیــح  زمینــه  همیــن  در  هامیــش  ایــن  علمــی  دبیــر 

ــم و  ــژه بپردازی ــی و وی ــگاه تخصص ــا ن ــامری ب ــه مع ــت ب می بایس

ــه  ــورد توج ــیعی را م ــات وس ــا و تحقیق ــرد دیدگاه ه ــن رویك ــا ای ب

ــم. ــرار دهی ق

ایرامننــش درخصــوص ایــن هامیــش خاطــر نشــان كــرد: تفــاوت ایــن 

ــر  ــه هــر آج ــگاه تخصصــی ب ــته، ن ــای گذش ــا هامیش ه ــش ب هامی

ــه  ــود را ب ــاالت خ ــد مق ــگران می توانن ــت و پژوهش ــرکاری اس و آج

صــورت تخصصــی ارائــه کننــد.

ــه  ــری ادام ــوتان ه ــل از پیش كس ــا تجلی ــش ب ــش از هامی ــن بخ ای

یافــت و اســتادان »محمدحســن برهان پناه ابرقویــی، »حــاج حســین 

و مهــدی خیــری«، »صفــر زنگی آبــادی زاده« ، »علــی محمودآبــادی«، 

»غامعبــاس و محمــود معامریــان« از اســتادكارانی هســتند كــه در 

ایــن پیش هامیــش، بــرای یــك عمر تــاش و زحمــت ســاخت و مرمت 

آثــار معــامری بناهــای ایــن اســتان مــورد تقدیــر قــرار گرفتنــد.

ســپس نشســت تخصصــی نخســت ایــن هامیــش بــه ریاســت 

لبــاف خانیكــی و محمــد ایرامننــش برگــزار شــد و مهــدی مكی نــژاد 

ــه خــود را  اســتادیار و عضــو هیئــت علمــی فرهنگســتان هــر مقال

بــا عنــوان »آجــر در مناســازی معــامری ســنتی شــهر ســیرجان« ارائــه 

كــرد. وی دربــاره معــامری ایرانــی گفــت: مــن ســخنانم را بــا جمله ای 

ــر  ــود آج ــت: من ــه  اس ــه گفت ــم ك ــاز می كن ــان آغ ــیمون آیوازی از س

ــه  ــل کان معــامری، بلک ــک ذره در مقاب ــه ی ــی، ن در معــامری ایران

ــی  ــیند و نقش ــامری می نش ــن مع ــه در دل و بط ــت ک ــدی اس واح

ــیقی  ــت در موس ــون ن ــاختامن همچ ــر در س ــده دارد. آج تعیین کنن

ــا همچــون کلمــه در شــعر اســت. اســت، ی

وی بــا اشــاره بــه اهمیــت آجــر در معــامری ایرانــی افــزود: آجــر در 

ــه اســتحکام  ــوان ب ــه می ت ــی دارد ك ــت فراوان ــران اهمی معــامری ای

ــل از پخــت و بعــد از پخــت  ــوع فــرم، قب و دوام، شــکل پذیری و تن

ــاب  ــی )لع ــوع رنگ ــری و تن ــی(، رنگ پذی ــر هندس ــی و غی )هندس

پذیــری و پوشــش رنگ هــای معدنــی(، در دســرتس بــودن مــواد 

اولیــه )مصالــح بــوم آورد(، قابلیــت بــرش و تــراش، ظرفیــت چیدمــان 

ــایر  ــا س ــی ب ــی و هامهنگ ــرار، همخوان ــت و تک ــذاری(، باف ــد گ )ک

مصالــح و نزدیــک بــودن وجــود انســان )خلــق االنســان مــن صلصــال 

کالفخــار( اشــاره كــرد كــه هــر كــدام مبحثــی بســیار تخصصی اســت.

مكی نــژاد بــه عنــارص تشــكیل دهنــدۀ فضاهــای معــامری در 

ســیرجان پرداخــت و ادامــه داد: در ایــن نــوع معــامری می بایســت 

بــه عنــارص اصلــی و ثانویــه اشــاره كنیــم كــه عنــارص اصلــی، 

ورودی هــا، شــامل داالن و راهــرو، ایــوان، اتاق هــا، خلــوت، میهــامن، 

خدمه هــا، مطبــخ، انبــاری و حیــاط مركــزی و حیــاط بیرونــی اســت. 

ــدی،  ــمی بندی، قطاربن ــوس، رس ــاق وق ــواع ط ــر، ان ــا، بادگی نورگیره

ســتون و رسســتون نیــز عنــارص ثانــوی ایــن معــامری را تشــكیل داده 

اســت.

ــران  ــش آجــر و آجــركاری در هــر و معــامری ای ــر علمــی هامی دبی

ــت: خشــت،  ــیرجان گف ــای س ــح ســاخت بناه ــاره مصال ســپس درب

ــی وگیاهــی،  ــچ، كاهــگل، آهــک و ماســه، رنگ هــای معدن آجــر، گ

ــح مــورد اســتفاده ایــن  نوعــی ســنگ ســیاه و آجــر جــوش از مصال

بناهــا اســت كــه در ســاخت دیــوار، ســقف و تــاق، کــف حیــاط و 

ــا، ازاره هــا و رخبام هــا  ــه و راه پله ه اتاق هــا، پوشــش پشــت بام، پل

كاربــرد داشته  اســت.

ــد:  ــادآور ش ــرد و ی ــاره ك ــا اش ــن بناه ــای ای ــه منونه ه ــژاد ب مكی ن

مقــره »شــاه فیــروز« کــه از جملــه بناهــای آجــری ایــن شــهر اســت 

ــد  ــتون و گنب ــت س ــده و دارای هش ــا ش ــری بن ــم هج ــده نه در س

ــه یکــی از پادشــاهان  ــوط ب ــا مرب ــن بن دو پوســته آجــری اســت. ای

ــه  ــن رسدر خان ــی( اســت. همچنی ــه دیلم ــر عضدالدول ــی )پ دیلم



11
ره 

شما
ل- 

ل او
 سا

ر-
 هن

یر
سف

ی 
خبر

مه 
هنا

ما

6

داوودخــان ســعیدی كــه در ســال 1317 هجری ســاخته شــده و دارای 

دو حیــاط، دوازده اتــاق، قــوس تک ریســامنه صفــوی یــا شمشــیری، 

ــدا  ــا ج ــا رس چارکه ه ــه ب ــی ک ــیم بندی های ــا تقس ــازی ب رسپایه س

ــا  ــن بن ــاخت ای ــه در س ــری اســت ك ــای آج ــر بناه ــده اند از دیگ ش

ــا  ــته ب ــه راس ــی خفت ــت رگ ــف اول آجرهف ــد؛ ردی ــاهده می كنی مش

ــه دســت  ــه صــورت دســت ب ــک گل آجــری اســت و در وســط ب ی

ســاخته شــده اســت. ردیــف دوم آجرچینــی نیــز بــه شــكل پنــج رگــی 

ــه  ــت و منون ــوک اس ــر و دو کل ــک آج ــب ی ــته از ترکی ــه و راس خفت

بســیار زیبایــی از بناهــای آجــری اســت.

وی در ادامــه بــه بناهــای دیگــر ایــن شــهر پرداخــت و اضافــه كــرد: 

خانــه کشــاورز و خانــه حاجــی مریخی نیــز از دیگر بناهــای معروف 

در ایــن شــهر اســت كــه خانــه مریخــی در ســال 1318 توســط 

معــامر حــاج رضــا زینلــی بــرای خانــواده مریخــی ســاخته شــد. ایــن 

خانــه در خیابــان ســعدی کوچــه شــامره 4 بعــد از انبارهــای شــیخ 

ــا  ــه را ب ــدی خان ــاخته شــد. ســقف گنب ــال 134۵ س ــی در س ضیغم

لنگــه دوردار گچــی و بــا آجرهــای چهــار گــوش ســاخته اند. در بــاالی 

ــاخت  ــخ س ــه تاری ــود دارد ک ــته ای وج ــه نوش ــای در ورودی خان من

خانــه و اینكــه ایــن خانــه بــرای چــه کســی ســاخته شــده، نگاشــته 

ــا از مصالحــی چــون خشــت2۵*2۵،  شده اســت. در ســاخت ایــن بن

آجرچهارگــوش2۰*2۰ و بــا مــات گل و گــچ اســتفاده شــده اســت.

مهــدی مكی نــژاد در پایــان مقالــه خــود از بناهــا و معــامران 

برجســته ایــن شــهر یــاد كــرد و افــزود: در اینجــا بایــد از اســتادكارانی 

كــه بناهــای زیبــای ایــن شــهر را ســاخته اند یــاد كنــم كــه از جملــه 

آن هــا اســتاد غامعبــاس معامریــان اســت كــه منــزل ناظــم ســعید نیا 

ــتاد  ــط اس ــز توس ــامی نی ــر حس ــزل علی اصغ ــت. من ــاخته اس را س

ــود  ــد محم ــتاد محم ــت. اس ــده اس ــاخته ش ــان س ــود معامری محم

آبــادی نیــز خانــه ســعیدی كــه در فهرســت ثبــت میــراث درآمــده، 

ســاخته اســت. اســتاد حســن معــامر باشــی بــرادر اســتاد رضــا معامر 

نیــز طــراح خانــه مؤیــد در خیابــان فردوســی اســت. خانــه صــدرزاده 

در ســال 1317 شمســی توســط اســتاد رضــا معــامر ســاخته شــده 

اســت و معــامر حــاج رضــا زینلــی كــه ســازنده خانــه مریخــی اســت.

ــنتی«  ــه س ــاختار ابنی ــی در س ــدی حفاظت ــای آجــری، متهی »رخبام ه

ــه شــد، پژوهشــی  ــن هامیــش ارائ ــود كــه در ای ــه ای ب ــن مقال دومی

ــای  ــت بناه ــروه مرم ــی گ ــت علم ــو هیئ ــامی، عض ــه اس از محبوب

تاریخــی دانشــکده هــر و معــامری، دانشــگاه شــهید باهــر کرمــان، 

محســن کشــاورز، عضــو هیئــت علمــی گروه مرمــت بناهــای تاریخی 

دانشــکده هــر و معــامری، دانشــگاه شــهید باهــر کرمــان و مجیــد 

حاجــی زاده، دانشــجوی کارشناســی ارشــد شهرســازی دانشــگاه آزاد 

اســامی واحــد کرمــان بــود كــه توســط محســن كشــاورز ارائــه شــد. 

وی در ابتــدا بــه مبحــث متهیــدات حفاظتــی ســاختامن پرداخــت و 

ــرار  ــر فرســایش ها ق گفــت: در بناهــا لبه هــا و ســطوح، تحــت تأثی

دارنــد کــه می تــوان از پشــت بام هــا، کــف فضاهــای داخلــی و 

حیاط هــا و معابــر، کــف پله هــا، لبــه دیوارهــا و بام هــا، مجراهــای 

دفــع آب بــاران از پشــت بــام )نــاودان هــا( و ازاره هــای مــرف بــه 

فضاهــای بــاز ســاختامن ، ماننــد حیــاط و کوچــه و معابــر نــام بــرد.

وی در همیــن زمینــه ادامــه داد: در فراینــد ســاختامن ســازی، 

ســازندگان عنــارصی را بــه کار می برنــد کــه پــس از ســفت کاری آن، 

نقــش محافظــت از ســطوح ســاختامن را بــر عهــده دارنــد كــه شــامل 

ــر  ــی(، آج ــای داخل ــا و فضاه ــام، مناه ــت ب ــا )پش ــق و اندوده عای

لعــاب دار )کاشــی( در محیــط هایــی کــه آب حضــور دارد، آجرفــرش 

ــام  ــا و رُخب ــاط، ناودان ه ــا و حی ــاق ه ــازی ات ــف س ــام، ک ــت ب پش

می شــود.

ــری از منونه هــای بناهــای آجــری  ــا منایــش تصاوی ــن پژوهشــگر ب ای

ــع اســتفاده از آجــر در بناهــا اســتحكام آن هــا را در  ــزود: در واق اف

ــكار  ــای ب ــه آجره ــوان منون ــه عن ــد، ب ــن می كن ــالیان دراز تضمی س

رفتــه در بنــای تاریخــی چغازنبیــل نقــش پوشــش حفاظتــی شــالوده 

خشــتی، ســاخت ناودان هــا و پوشــش كــف صحن هــا را بــه عهــده 

دارنــد. ضخامــت پوشــش آجــری دیوارهــای خشــتی حــدود 2 مــرت در 

ــوده اســت. ــا ب ــی بن بخش هــای اصل

ــه  ــر ب ــرد: آج ــان ك ــت و خاطرنش ــر پرداخ ــای آج ــه ویژگی ه وی ب

عنــوان یكــی از مصالــح ســاختامنی دارای ویژگی هایــی ماننــد: 

رضیــب بــاالی تحمــل فشــار، توانایــی در برابــر فرســایش های 

رطوبتــی، قابلیــت فــرم دادن راحــت و تســهیل در بکارگیــری و 

چیدمــان آن در ســاخت و ســاز اســت و همیــن امــر موجــب شــده 

ــیم. ــته باش ــته داش ــادگار از گذش ــه ی ــی ب ــه بناهای ك



11
ره 

شما
ل- 

ل او
 سا

ر-
 هن

یر
سف

ی 
خبر

مه 
هنا

ما

7

ــام« وجــود دارد، پرداخــت و  ــه از »رُخب ــی ك ــه تعاریف وی ســپس ب

گفــت: رخبــام، رایج تریــن اصطاحــی اســت کــه بــه مــرز همرســی 

ــام  ــام اطــاق می شــود. در تعریــف دیگــر رخب منــای ســاختامن و ب

ــاران  ــزش ب ــه از ری ــام ک ــرّه لبه ب ــام، طُ ــر، لبه ب آمــده اســت؛ باران گی

و رسریــز بــرف و بــاران بــه بدنه هــا جلوگیــری می کنــد و لبــه بــام 

ــام،  ــه ب ــی لب ــه پیش آمدگ ــام را ب ــن رخب ــد. همچنی ــت می کن را تثبی

تزئینــات لبــه بــام و شــیروانی، حاشــیه واقــع در باالتریــن قســمت 

منــای اصلــی بنــا و لبــه بــام ،جایی کــه مناســازی بــا پایــان می رســد، 

می گوینــد. در معــامری ژاپــن نیــز از پیــش آمدگــی عمیــق لبــه بــام 

ــتفاده  ــاران اس ــاختامن از ب ــراف س ــوار و اط ــت از دی ــرای محافظ ب

می شده اســت.

عضــو هیئــت علمــی گــروه مرمــت بناهــای تاریخــی دانشــکده هــر 

ــری  ــش تصاوی ــا منای ــان ب ــر كرم ــهید باه ــگاه ش ــامری، دانش و مع

ــرد  ــه كارك ــلجوقی ب ــده از دوره س ــا مان ــه ج ــف ب ــای مختل از بناه

رخبــام پرداخــت و افــزود: از آنجــا کــه محــل تقاطــع جــداره و بــام 

ــری از  ــت جلوگی ــری جه ــد تدبی ــت بای ــایش اس ــه رشوع فرس منطق

حرکــت آزادانــه آب از ســمت بــام بــه روی جــداره اندیشــیده شــود. 

متهیــدات مختلفــی بــرای کاهــش ایــن تخریــب و فرســایش اعــامل 

ــف گســرتده ای از  ــا طی ــام را ب ــن منظــور رخب ــه ای شــده اســت و ب

مصالــح ســاخته اند كــه منونــه آن هــا را در تصاویــر مشــاهده 

می كنیــد.

وی در پایــان بهرتیــن منونه هــای رخبام هــا را رخبام هــای آجــری 

شــمرد كــه چنــد صــد ســال از فرســایش دیوارهــا، پشــت بام ها، كــف 

ــان  ــه پای ــر جلوگیــری كردنــد و ســخنان خــود را ب و ســطوح و معاب

بــرد.

ســومین مقالــه ای كــه در بخــش نخســت ایــن هامیــش ارائــه شــد،  

ــار  ــای دوره قاج ــودن خانه ه ــر ب ــزان فاخ ــری و می ــای آج آرایه ه

کرمــان بــا منونه هــای مــوردی چــون خانه هــای »رسوشــیان«، 

»دولــت زاده« و »باخــدا« بــود كــه توســط الهــام خواجه پــور، 

جــواد رســولی و راشــین ایامنــزاده مــورد بررســی قــرار گرفته اســت. 

ــث  ــه مباح ــد، ب ــه ش ــولی ارائ ــواد رس ــط ج ــه توس ــه ك ــن مقال ای

ــه  ــولی ب ــت. رس ــاص داش ــری اختص ــای آج ــی خانه ه زیبایی شناس

نشــانه های فاخــر بــودن معــامری پرداخــت و گفــت: فاخــر بــودن 

ــه یــک مســئله  ــه پاســخ فکرشــده ب ــوان هرگون در معــامری را می ت

ــه  ــر پاســخگویی درســت و کامــل ب ــه عــاوه ب طراحــی دانســت ک

نیازهــای عملکــردی، بــه پســند انســان در ســایر ابعــاد وجــودی اش 

ــک  ــودن ی ــر ب ــوان فاخ ــه بت ــرای آنک ــد و ب ــته باش ــه داش ــز توج نی

ــد نیازهــای انســان  ــرار داد نخســت بای ــی ق ــا را مــورد ارزیاب بن

ــناخت. را ش

وی نیازهــای انســانی را برشــمرد و یــادآور شــد: 

ــد  ــد بتوان ــک کل واحــد بای ــه ی ــه مثاب معــامری ب

ــازد  ــرف س ــان را برط ــف انس ــای مختل نیازه

و آجــرکاری جزئــی از کل واحــد اســت 

لــذا بایــد بــه نیازهــای مرتبــط بــا زمینه 

خــود پاســخ مناســبی را بدهــد. مــا باید 

ــر  ــناختی آج ــی ش ــردی و زیبای ــد عملك ــه دو بع ب

توجــه كنیــم. در بعــد عملكــردی بایــد بــه بیهــوده نبودن 

و در بعــد زیبایــی شــناختی بــه قابلیــت و ادراك زیبایــی شــناختی 

اشــاره كــرد.

ایــن پژوهشــگر در همیــن زمینــه افــزود: وقتــی از بیهــوده نبــودن 

در معــامری ســخن می گوییــم یعنــی می خواهیــم بگوییــم معــامری 

ــی،  ــاظ كارای ــه لح ــی ب ــتند یعن ــردی هس ــده كارك ــا دارای فای بناه

ســازه ای و اقلیمــی دارای فایــده هســتند و مطابــق نیازهــای انســانی 

ــده اند. ــاخته ش س

رســولی بــه دالیــل انتخــاب منونه هــای مــورد پژوهــش خــود پرداخت 

و گفــت: ســه منونــه انتخابــی از بناهایــی هســتند كــه صاحبــان آن 

ــرای  ــده اند. و ب ــاخته ش ــار س ــوده و در دوران قاج ــر ب ــك ق از ی

مقایســه ابتــدا بــه كاركــرد ایــن ســه خانــه اشــاره می كنــم كــه، هــر 

ســه آن هــا از پیش آمدگــی بــرای حفاظــت منــا در برابــر بــاران را دارا 

هســتند، از چینــش عمــودی بــرای اســتحکام و مانــدگاری اســتفاده 

ــرای اســتحکام و  ــام ب ــه ای رخب ــد مرحل شــده اســت و پرداخــت چن

توجــه بــه مفصــل بنــا و آســامن در آن هــا مــورد توجــه بــوده اســت.

وی ســپس بــه ظرفیت هــا و قابلیت هــای ایجــاد شــده در ایــن 

ســه بنــای آجــری پرداخــت و افــزود: توجــه بــه ظرفیت هــا و 

ــدگی  ــت ش ــزان پرداخ ــاب می ــرای انتخ ــطح ب ــر س ــای ه قابلیت ه

از اهمیــت ویــژ ه ای برخــوردار بــوده  اســت و شــامل: رخبام هــا 

ــا، رسدر و  ــاالی تاق ه ــه ب ــامن، کتیب ــا آس ــا ب ــل بن ــوان مفص ــه عن ب

ــتون ها و  ــا، رسس ــا و پنجره ه ــا، دور طاق ه ــاالی ورودی ه ــه ب کتیب

پاســتون ها، گوشــه ها و پخ هــا بــوده اســت.

رســولی بــا پرداخــن بــه اصــول زیبایی شناســی كــه در 

ســاخت بناهــای آجــری مــورد توجه بوده اســت، ســخنان 

خــود را بــه پایــان بــرد و گفــت: نقــش مصالــح در ایجــاد 
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ــز از  ــزء، پرهی ــتالت در کل و ج ــول گش ــا، اص ــای بن ــی من ادراک کل

ــان(،   ــوی چیدم ــگ، الگ ــن، رن ــایه روش ــرار، س ــم، تک یکنواختی)ریت

وجــود ســازگاری درونــی، توجــه بــه کادرهــا و قاب هــا و پرهیــز از 

تعــدد رنگــی )حداکــر دو الــی ســه رنــگ( از اصولــی بوده انــد كــه 

ــد. ــرار می دادن ــورد توجــه ق ــن بناهــا م ــرای ســاخت ای معــامران ب

ــدی  ــت مه ــه ریاس ــش ب ــن هامی ــی ای ــت تخصص ــش دوم نشس بخ

مکی نــژاد و علیرضــا هاشــمی نژاد برگــزار شــد و نخســتین مقالــه ای 

كــه در ایــن بخــش ارائــه شــد »بررســی مقایســه ای میــان تزئینــات 

آجــری از نــوع تــراش و مهــری در ایــران پــس از اســام« نــام داشــت 

ــت  ــو هیئ ــامری و عض ــتادیار مع ــش اس ــد ایرامنن ــط محم ــه توس ك

علمــی دانشــکده هــر و معــامری دانشــگاه شــهید باهــر کرمــان و 

حدیــث هــادی زاده كارشــناس ارشــد معــامری مــورد پژوهــش قــرار 

ــه پرداخــت و  ــن مقال ــه ای ــه ارائ ــود. حدیــث هــادی زاده ب ــه ب گرفت

گفــت: آجــر ُمهــری نوعــی آجــر بــوده كــه در ســده ششــم و هفتــم 

ــوع  ــن ن ــه و اوج ای ــرار می گرفت ــتفاده ق ــورد اس ــری م ــری قم هج

ــوده اســت. تزئیــن در دوره  ایلخانــی ب

ــه آجــركاری ســخنان خــود را ادامــه  ــه تعاریفــی در زمین ــا ارائ وی ب

داد و افــزود: هــر چیــدن آجــر متناســب بــا شــکل کلــی بنــا را هــر 

ــه تراشــیدن  ــز ب ــراش نی ــوع ت ــن آجــر از ن ــد. تزئی آجــركاری می نامن

و یــا بریــدن آجــر نیمــه مرطــوب بــا ابزارهــای مختلــف گفتــه 

می شــود. ایجــاد نقــش فــرو رفتــه و یــا برجســته روی خشــت قبــل 

ــوع ُمهــری اســت. ــن آجــری از ن از پخــت آجــر را تزئی

ــری  ــر مه ــراش و آج ــر ت ــتفاده از آج ــه اس ــه تاریخچ ــادی زاده ب ه

ــه دوره  ــق ب ــراش« متعل ــن »آجــر ت پرداخــت و ادامــه داد: اوج تزئی

ســلجوقی در ســده های پنجــم و ششــم هجــری اســت. اســتفاده از 

»آجــر ُمهــری« نیــز در هــامن ســده ها و مربــوط بــه دوران ایلخانــی 

بوده اســت.

وی ســپس بــه تفاوت هــای میــان آجــر تــراش و آجــر مهــری اشــاره 

كــرد و یــادآور شــد: »آجــر تراش«هــا از تــراش و آبســاب کــردن آجــر 

خشــک خیــس شــده »آجــر مشــبک و قالبــی«، تــراش خشــت نیمــه 

خشــک یــا بــه وســیله ابــزار تیــز »آجــر پیــش بـُـر« و اتصــال بــه بدنــه 

ــه در  ــی ك ــوند. در صورت ــاخته می ش ــچ س ــات گ ــیله م ــه وس ــا ب بن

ــا كــف نقــش دار اســتفاده می شــود  »آجــر ُمهــری« از قالب هایــی ب

ــرای نچســبیدن  ــاً ورز داده شــده و ب ــه مــات گل، ســفت و كام ك

مــات بــه قالــب از خاكســرت و ماســه بــادی اســتفاده می شــود 

ــتفاده  ــچ اس ــات گ ــا از م ــه بن ــه بدن ــال ب ــرای اتص ــن ب و همچنی

می كردنــد.

هــادی زاده ســپس بــا منایــش تصاویــری از منونه هــای »آجــر تــراش « 

و »آجــر مهــری« در بناهــا بــه تفــاوت  و تشــابه بیشــرت ایــن دو منونه، 

ســخنان خــود را بــه پایــان بــرد.

ــه عنــرصی  ــه مثاب ــه »آجــر ب ــه مقال ــن نشســت ب ــه ای ــن مقال دومی

هویت بخــش در معــامری ایرانی-اســامی« از بابــک شــاه پســندزاده 

اختصــاص داشــت. وی ســخنان خــود را بــا مقدمــه ای از پیشــینه آجــر 

ــد  ــاز پیون ــر ب ــان از دی ــار داشــت: ایرانی ــرد و اظه ــاز ك ــران آغ در ای

خاصــی بــا آب و خــاك، بــه  عنــوان عنــارص شــكل دهنده آجــر، 

داشــتند و ایــن دو عنــرص مهــم طبیعــت را ارج نهاده انــد. در آییــن 

ایرانیــان، آلــوده ســاخن و هــدر دادن -ایــن هــر دو- عاملــی ناپســند 

بــوده اســت. اســتفاده از آجــر بــه  عنــوان رایج تریــن مصالــح، حتــی 

ــز اهمیــت بســیار  ــه حائ از دوران پیــش از اســام، در معــامری ابنی

بــوده اســت و در ایــن راســتا آگاهــی بــر چگونگــی رشایــط طبیعی و 

آب  و هوایــی هــر منطقــه و گونه هــای مختلــف مــواد اولیــه موجــود 

و مــورد اســتفاده در آن محــل از مســائل بنیادیــن به شــامر مــی رود.

ــط  ــا رشای ــب ب ــل تناس ــه دلی ــر ب ــزود: آج ــه اف ــن زمین وی در همی

اقلیمــی و در دســرتس بــودن، در هــر منطقــه در ســازه و تزئینــات 

ــده 4  ــگاه در س ــن جای ــت و ای ــته اس ــژه ای داش ــگاه وی ــا جای بناه

هجــری و در معــامری ســبك رازی بــه اوج تكامــل در بناهــا می رســد؛ 

ــران  ــری ای ــات آج ــاره تزئین ــن" درب ــه "رِس ادوارد لوتی ــكلی ك ــه ش ب

ــادوی  ــه از ج ــد، بلك ــخن مگویی ــران س ــركاری ای ــد: »از آج می گوی

ــد« ــت كنی ــران صحب آجــری ای

ایــن پژوهشــگر دربــاره انــواع آجــر گفــت: در كنــار كاربــرد گســرتده 

ــن دوره،  ــامری ای ــوش( در مع ــتطیل )چهارگ ــع و مس ــای مرب آجره

شــاهد كاربــرد گونه هایــی دیگــر از آجــر بــرای تزئیــن منــا در 

ــا هســتیم. »آجــر واكــوب و آمبــال«، »آجــر  ــف بن بخش هــای مختل

پیش بــر«، »آجــر مهــری )قالبــی(«، »آجــر تــراش« و »آجــر آبســاب« 

از انــواع آجرهــای بــه كار بــرده شــده در بناهــا بــه شــامر می رفتنــد.

ــال«  ــوب و آمب ــر واك ــاخت »آج ــوۀ س ــه نح ــپس ب ــند زاده س شاه پس

پرداخــت و ادامــه داد: بــرای ســاخن آجرهــای صــاف جهــت كار در 

منــای ســاختامن، خشــت را پــس از بیــرون آوردن از قالــب بــا چوبــی 

مالــه ماننــد، واكــوب می كردنــد و بــا دســت آغشــته بــه آب، روی آن 

ــه  ــوان منون ــه می ت ــد، ك ــوره می بردن ــه ك ــرده و ســپس ب را صــاف ك

ــد قابــوس مشــاهده كــرد. آن را در آجركاری هــای منــای گنب

وی ســپس بــه »آجــر پیش بــر« اشــاره كــرد و افــزود: این گونــه آجــر 

اشــكال مختلفــی )بــه  جــز مربــع و مســتطیل( داشــته و در محل های 

معینــی ماننــد ســتون ها، ســتونچه ها، دورهــا و نغول هــا مــورد 

اســتفاده قــرار می گرفتــه اســت و بــرای حالتــی بــوده كــه  طــرح بنــا 

بــا جزئیــات آن از پیــش مشــخص و طراحــی شــده باشــد.

ســاخت »آجــر ُمهــری )قالبــی(« ســومین نــوع آجــر بــود كــه او در 

ــر  ــی از آج ــی(« نوع ــری )قالب ــر ُمه ــت: »آج ــاختش گف ــف س تعری

ــورت  ــه  ص ــر ب ــدازی روی آج ــود و نقش ان ــوب می ش ــر محس پیش ب

ــوب  ــب و واك ــر قال ــك آج ــه كم ــاً ب ــه، عمدت ــا فرورفت ــته ی برجس

ــد نقش هــای هندســی و  ــردن در آن انجــام می شــده اســت. مانن ك

گر ه چینــی مســجد جامــع گنابــاد و همچنیــن طرح هایــی كــه چنــد 

ــرار  ــی، تك ــره هندس ــد گ ــی مانن ــرح تزئین ــك ط ــرراً در ی ــكل مك ش

می شــود.

ــای  ــراش« قطعه ه ــر ت ــت: »آج ــراش« گف ــر ت ــف »آج وی در تعری

گوناگــون پاره هــای آجــر از كوچك تریــن انــدازه تــا بزرگ تریــن 

ــراوان  ــرد ف ــل اســت، كارب ــك آجــر كام ــه ی ــك ب ــه نزدی ــدازه آن ك ان

داشــته و ایــن آجرهــا را، آجرتراشــان )كــه صنــف خــاص بودنــد( بــا 

توجــه بــه محــل كاربردشــان در پــای كار تیشــه داری می كردنــد. آجــر 

ــوک  ــك هشــتم آجــر(، کل ــدی )ی ــك ســوم آجــر(، دو ق ــی )ی قلمدان

ــرتین  ــتند و بیش ــا هس ــن آجره ــه ای ــر( از جمل ــانزدهم آج ــك ش )ی

ــا  ــری در محراب ه ــازی های آج ــورت گره س ــراش به ص ــرد آجرت كارب
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ــوش   ــه آن را در نق ــوان منون ــه می ت ــت ك ــن دوره اس ــای ای و مناره ه

ــد. ــاوه دی ــع س ــجد جام ــاره مس ــای من گره ه

ــك شاه پســندزاده ادامــه داد: »آجــر آبســاب« آجــری  اســت كــه  باب

ــرده و  ــاب« می ك ــانند و »زنج ــراش، آن را در آب می خیس ــس از ت پ

كنــاره آن را بــه وســیله ماســه بــادی یــا گَــرد آجــر و كاه یــا گل رس 

ــابیدند. ــا اخــرا می س ی

ــا  ــكل ها را ب ــواع ش ــه ان ــرد ك ــاره ك ــر اش ــش آج ــوۀ چین ــه نح وی ب

آن می ســاختند و ســخنان خــود را بــه پایــان بــرد: هــر چیــدن 

ــه  ــه منظــور عرضــه مناهــای تزئینــی متناســب ب آجــر در بناهــا را ب

شــكل و هیئــت كلــی بنــا، »آجــركاری« می نامنــد. رگ چیــن آجــری، 

كتیبه هــای بنایــی و معقلــی، خفتــه و راســته )پتكیــن(، فخــر و 

ــچ و  ــر و گ ــب آج ــی(، تركی ــره بنای ــازی )گ ــره س ــبك(، گ مدین)مش

تركیــب آجــر و کاشــی از منونه هــای آجــر كاری در بناهــا بــه شــامر 

می رونــد.

بنــا بــه ایــن گــزارش منصــور خواجه پــور و زینــب وثوقــی در ادامــه 

نشســت مقاله شــان را بــا عنــوان »تحلیــل نظــری مرمت هــای انجــام 

ــان«  ــک کرم ــات آجــر مقــره خواجــه اتاب شــده در ســاختار و تزئین

ارائــه كردنــد. خواجه پــور بــا ارائــه مشــخصات ایــن مقــره ســخنان 

خــود را آغــاز كــرد و اظهــار داشــت: ایــن مقــره متعلــق بــه خواجــه 

ــوط  ــان و مرب ــکان ســلجوقی در کرم ــوش از اتاب ــد بزق ــک محم اتاب

بــه نیمــۀ اول ســده ششــم هجــری اســت كــه در محلــۀ بــازار شــاه 

)تذکــره صفویــه کرمــان و در فرمانفرمــای عــامل: بــاغ لَلِـــه( قــرار دارد.

ــی معــارص اشــاره كــرد و  ــن مداخــات مرمت ــه مهم تری وی ســپس ب

افــزود: در فواصــل ســال های 1317 تــا 132۰ دیــوار شــاملی و تــاق 

بنــا و منــای آجــری پیشــانی بیرونــی بنــا بازســازی شــد. در ســال های 

13۵4 تــا 137۵ آزاد ســازی بنــا از ســاخت و ســاز هــای اطــراف 

ــف  ــات در ک ــی و مدخ ــرات جزئ ــت. تعمی ــرار گرف ــه ق ــورد توج م

ــراب  ــنگ مح ــه 7۰ س ــر ده ــد. اواخ ــام ش ــال 13۵6 انج ــز در س نی

حــذف شــد. در ســال های بیــن 1384 تــا 1386 پــی گــردی، اســتحکام 

بخشــی تــاق، مرمــت تزئینــات صــورت گرفــت و امســال)139۵( كار 

ــد. ــام ش ــازی انج محوطه س

ســپس ایــن پژوهشــگر بــا منایــش تصاویــری از ایــن بنــا بــه اصــول 

ــی،  ــه شــامل : خوانای حفاظــت در تئوری هــای حفاظــت معــارص ك

ــه و برگشــت پذیری اســت، پرداخــت و  ــل مداخل ــی، حداق یکپارچگ

ــورت  ــی ص ــال های متوال ــه در س ــی ك ــول را در مرمت های ــن اص ای

گرفتــه بــود، مــورد ارزیابــی قــرار داد.

ســومین بخــش نشســت علمــی ایــن هامیــش بــه ریاســت ذکــری و 

کشــاورز برگــزار شــد. در ایــن بخــش ابتــدا مقالــه بــا عنــوان »بررســی 

کتیبه هــای  گره هــای  ترســیمی  ویژگی هــای  در  هندســه  نقــش 

ــهر  ــه ش ــورد مطالع ــه م ــی منون ــای تاریخ ــرکاری ورودی خانه ه آج

کرمــان« توســط شــفق توکلــی کارشــناس ارشــد مرمــت بنــا، دانشــگاه 

ــان، دانشــکده حفاظــت و مرمــت و نفیســه خــدادادی  هــر اصفه

ــکده  ــان، دانش ــر اصفه ــگاه ه ــا، دانش ــت بن ــد مرم ــناس ارش کارش

حفاظــت و مرمــت ارائــه شــد. شــفق توكلــی در مقدمــه مقالــه اش 

ــه آن  ــته ب ــارص وابس ــی و عن ــامری ایران ــاس مع ــت: اس ــار داش اظه

ــک  ــک ت ــت ت ــن جه ــه همی ــت. ب ــه اس ــش هندس ــر دان ــی ب مبتن

اجــزای معــامری ایــران از هندســه و مــدول ویــژه ای تبعیــت 

می کننــد. ورودی در بناهــای تاریخــی بــه عنــوان یــک عنــرص رابــط 

بیــن بیــرون و درون خانــه تلقــی می شــده و از لحــاظ زیبایــی نیــز 

بخشــی از هویــت و معــامری هــر ســاختامن بــوده اســت. همچنیــن 

بــر پذیــرش افــراد بــه داخــل خانــه تأکیــد داشــته اســت. هــر 

ــر  ــن ه ــن و پرکاربردتری ــی قدیمی تری ــامری ایران ــرکاری در مع آج

ــرد ورودی هــا  ــح پرکارب ــه همیــن علــت جــز مصال تزئینــی اســت. ب

بــه شــامر می آیــد. ورودی هــا نخســتین عنــرص در ارتبــاط بــا شــخص 

ــارص  ــن عن ــروزه ای ــد. ام ــی بوده ان ــای تاریخ ــه خانه ه ــده ب واردش

ــت  ــه دس ــارص ب ــامری مع ــن مع ــه آن در بی ــته ب ــات وابس و تزئین

ــه اســت. ــه خــود گرفت ــازه را ب فراموشــی ســپرده شــده و شــکلی ت

ــه رابطــه هندســه و ترســیامت گره هــای رسدرهــای  وی در ادامــه ب

تاریخــی پرداخــت و افــزود: بــا مستندســازی و پــی بــردن بــه 

ــا،  شــیوه های هندســی ترســیم نقش هــای آجــرکاری رسدر ورودی ه

بــاری دیگــر می تــوان الگوهــای ایــن عنــارص از یادرفتــه را درگذرهای 

شــهری امــروز پیاده ســازی کــرد و بــه نبــوغ و دانــش نهفتــه شــده 

مهندســان گذشــته ایرانــی پــی بــرد. بیــن هندســه و ترســیامت 

گره هــای رسدرهــای تاریخــی رابطــه ای مؤثــر و کارا وجــود دارد. 
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بــا نــگاه بــه تــاش دیگــر محققــان آشــکار شــد، تاکنــون مطالعاتــی 

ــای  ــی رسدر ورودی خانه ه ــیمی و هندس ــای ترس ــر روی ویژگی ه ب

ــه اســت. تاریخــی در شــهر کرمــان صــورت نگرفت

ایــن پژوهشــگر در پایــان بــه پرکاربردتریــن چیدمــان آجــری و گــره 

آجــرکاری پرداخــت و گفــت: ورودی خانه هــای تاریخــی شــهر 

کرمــان بــه شــیوه »گل صابونکــی« یــا »گل انــداز« اجــرا شده اســت. 

ــه راســته«  ــه شــیوه »خفت ــداد ب ــد از آن بیشــرتین تع ــن بع همچنی

ــش  ــات چین ــه در مطالع ــت. آنچ ــورت گرفته اس ــری ص ــش آج چین

آجــری کتیبه هــای ورودی آشــکار شــد ایــن اســت كــه بیشــرت 

نقش هــای هندســی ورودی هــا بــه صــورت ســاده کار شــده اســت. 

ــا ارزش ورودی هــای تاریخــی،  ــوش ب ــن نق ــوان از ای ــن می ت همچنی

ــری در طرح هــای رسدر ورودی هــای  ــرداری و تأثیرپذی جهــت الگوب

ــرد. ــره ب ــروزی به ــاختامن های ام س

ــه،  ــتان نوری ــی رسدر بیامرس ــای تاریخ ــه بن ــی از س ــزارش مرمت »گ

کارخانــه بــرق هرنــدی و میــل نــادری فهــرج« نیــز آخریــن مقالــه ای 

ــامن  ــش توســط پی ــه در بخــش ســوم نشســت علمــی هامی ــود ك ب

ــامن  ــش پی ــن بخ ــد. در ای ــه ش ــن پور ارائ ــاز روش ــلیامنی و مهن س

ســلیامنی بــا مقدمــه ای از مرمــت بناهــا آغــاز كــرد و گفــت: مرمــت 

همــواره ســعی در پیونــد بیــن گذشــته و آینــده و انتقــال ارزش هــای 

ــا  کالبــد یافتــه در مــکان بــه آینــده دارد کــه ایــن انتقــال همــراه ب

اضافــه منــودن ارزش هــای معــارص بــه ارزش هــای پایــدار کهــن اســت. 

در ایــن انتقــال ارزش هــا، آنچــه معنــا می یابــد، حفــظ مــادی و 

معنــوی ارزش هــای مســترت و مســتقر در اثــر تاریخــی پایــدار اســت 

و بــه  معنــای معارصســازی اثــر تاریخــی نیــز هســت کــه از دو بُعــد 

مــادی و معنــوی مــورد مطالعــه قــرار مــی گیــرد. معارصســازی اثــر 

تاریخــی، از نظــر معــامری، به معنــای دخــل و تــرصف در اثــر بــرای 

گفت وگــوی خــاق بیــن ارزش هــای کهــن و ارزش هــای واالی معــارص 

ــت. ــذرا اس ــی و گ ــای مقطع ــاً تصمیم گیری ه ــه رصف و ن

وی بــه رسدر بیامرســتان نوریــه اشــاره كــرد و افــزود: ایــن بنــا متعلق 

بــه اواخــر دوره قاجــار و اوایــل پهلــوی اول اســت كــه در فهرســت 

آثــار ملــی بــه ثبــت رســیده اســت. این بنــا در ســال 1296 شمســی و 

در خیابــان زریســف، ابتــدای خیابــان مدیریــت در کرمــان بنــا شــده 

اســت و نخســتین بیامرســتان بومــی و محلــی ایــن شــهر محســوب 

می شــود كــه دارای تزئینــات آجــرکاری زیبایــی اســت و خشــتی در 

ســینه ایــن رسدر جــای داده شــده کــه نــام واقــف آن یعنــی نوراللــه 

خــان ملقــب بــه ظهیراملاملــک نــوه ابراهیــم خــان ظهیرالدولــه، ســال 

تأســیس و نــام متولــی بنــا در آن آورده شــده اســت.

ایــن پژوهشــگر بــه رشح اقدامــات بــرای مرمــت ایــن بنــا پرداخــت 

و ادامــه داد: برداشــت نقــوش كاشــی و كتیبه هــا روی نایلــون 

ــم از  ــا اع ــرده من ــات طبله ك ــازی تزئین ــدن و پیاده س ــم، برچی ضخی

كاشــی كاری ها و تزئینــات آجــری، تثبیــت و نصــب مجــدد تزئینــات 

ــری  ــای آج ــزكاری مناه ــوره، متی ــچ ش ــات گ ــا م ــی ب ــای اصل در ج

منقــوش بــه صــورت دســتی بــا آب و بــرس ســیمی، بازســازی تزئینات 

آجــر و كاشــی معقلــی بــا تركیــب آجــر تــراش - كاشــی فیــروزه ای و 

الجــورد )در قســمت فوقانــی كتیبــه هفــت رنــگ رسدر(، بازســازی 

ــه  ــری از منون ــامل قالب گی ــده، ش ــود ش ــای مفق ــی در بخش ه رشف

آجرهــای رشفــی و تهیــه آجــر مــورد نیــاز و نصــب جایگزینــی 

آن هــا طبــق الگــوی موجــود در بنــا بــا مــات گــچ شــوره، از جملــه 

ــت.  ــورت گرفته اس ــر ص ــن اث ــت ای ــرای مرم ــه ب ــت ك ــی اس اقدامات

وی ســپس بــا منایــش تصاویــری از آثــار »كارخانــه بــرق هرنــدی« و 

ــر نیــز ســخنان خــود  ــادر« و رشح مرمــت ایــن دو اث بنــای »میــل ن

را بــه پایــان بــرد.

از  منایشــگاهی  کرمــان  پیش هامیــش  برگــزاری  بــا  همزمــان 

بناهــای  آجــرکاری  از  فخری زاده کرمانــی  علیرضــا  عکس هــای 

تاریخــی کرمــان برگــزار شــد. در ایــن منایشــگاه 12۰ فریــم عکــس در 

ــد. ــته ش ــش گذاش ــه منای ــو ب 2۰ تابل

علیرضــا فخری زاده کرمانــی متولــد 13۵4 اســت. وی بــه عنــوان 

عــکاس، تصویربــردار و مســتند ســاز از اواخــر دهــه هفتــاد فعالیــت 

داشــته و تــا کنــون چندیــن اثــر مســتند تولیــد کــرده اســت. زمینــه 

اصلــی فعالیــت وی بیشــرت مســتند ســازی معــامری و صنعتــی 

اســت. وی همچنیــن عضــو انجمــن عکاســان ایــران و مدیــر مســئول 

مؤسســه فیلمســازی رهــاد اســت .
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 محبوبه حاجی پروانه

سمیرا خوانساری

محمد علــی معلــم دامغانــی رئیــس فرهنگســتان هــر، در هامیــش 

ملــی »آجــر و آجــركاری در هــر و معــامری ایــران« اظهــار داشــت: 

هامیــش آجــر قــدم ابتدایــی بــرای كشــف معانــی و گشــایش 

ــد. ــد آن را گشــود و فهمی ــه بای ــی اســت ك ــای ایران ــای هره رمزه

هامیــش ملــی »آجــر و آجــركاری در هــر و معــامری ایــران« صبــح 

ــجویان و  ــتادان، دانش ــامران، اس ــور مع ــا حض ــن ب ــنبه 2۵ بهم دوش

عاقه منــدان در تــاالر ایــران فرهنگســتان هــر گشــایش یافــت. آییــن 

گشــایش ایــن هامیــش ملــی بــا ســخرانی محمد علــی معلم دامغانــی 

رئیــس فرهنگســتان هر آغــاز شــد. وی در ابتــدای ســخنان خــود بــا 

رئیسفرهنگستانهرن:
مهایشآجر،قدماولدركشفمعاینوگشایش

رمزهایهرنهایایرایناست

تقدیــر از معــامران و بنایــان پیش كســوت اظهــار داشــت: درود 

ــه هرهــا هســتند.  ــان هم ــه صاحب ــان و معــامران ك ــه بنای ــر هم ب

ــزرگان دیگــری كــه معــامر  فردوســی معــامر ســخن اســت و چــه ب

خــط، خوشنوســی، نقاشــی و دیگــر هرهاینــد.

ــروز در  ــه داد: ام ــی ادام ــد ارفع ــتاد عبداملجی ــه اس ــاره ب ــا اش وی ب

ــتاد  ــتیم. اس ــد هس ــی ارجمن ــتاد ارفع ــون اس ــواری چ ــر بزرگ مح

معــامران  زبــان  كــه  اســت  آخریــن شــخصیت هایی  از  ارفعــی 

بین النهریــن و شــوش را ترجمــه می كنــد تــا بدانیــم كــه حتــی 

بناهایــی كــه بــا خطــوط میخــی، پهلــوی و ایامــی بــر روی آجرهــا 

كدگــذاری شــده اند، در درون خــود دارای چــه معانــی عمیقــی 

ــتند. هس

رئیــس فرهنگســتان هــر در همیــن زمینــه ادامــه داد: امــروز مــا در 

دنیــای معانــی زندگــی می كنیــم و ایــن هامیــش بــه عنــوان نخســتین 

ــد آن را گشــود  ــن رمــز و رازهاســت كــه بای ــرای گشــایش ای قــدم ب

و فهمیــد. آجرهــا در حقیقــت بــا كدگــذاری كــه توســط معــامران و 

بنایــان بــه شــكل ترســیم خــط یــا نقاشــی می شــوند، ایــن معانــی را 

در درون خــود دارنــد.

ــت و  ــف پرداخ ــای مختل ــر در زبان ه ــی آج ــه معان ــم ب ــتاد معل اس

ترصیــح كــرد: آجــر در اكــدی و آرامــی، آگــور و در عربــی و فارســی، 

آجــر اســت. آجــر خشــت پختــه اســت كــه در مــواردی حامــل نشــان 

و پیــام اســت. خــاك رس را بــا آب بیامیزنــد تــا آمیــغ )گِل( پدیــد آیــد، 

گِل را ورز دهنــد تــا صلصــال شــود، آنــگاه در قالــب )كالبد( كشــند و 

در انداز ه هــای گونه گونــه شــكل و صــورت دهنــد )رســمی، ختائــی، 

قزاقــی، نظامــی، گــری و...( و ایــن كلمــه در كشــور هندوســتان از 

آگــورا ســخن می گوینــد كــه هــامن خــاك رسخ اســت و مربــوط بــه 

ــل  ــه دلی ــی رود و ب ــت در آن م ــامن رطوب ــه گ ــود ك ــی می ش بناهای

نــوع ایــن رسزمیــن از آن اســتفاده می شــود و هــزاران معانــی دیگــر 

از ایــن قســم.

ــه جهــت  ــی كــه ب ــان ســخنان خــود از حارضان ــم در پای اســتاد معل

ــه و شــهر  ــا پاســدار خان ــد ت ــرد هــم آمده ان ــت و انســانیت گ مدنی

باشــند، بــار دیگــر تشــكر كــرد.

در ادامــه اســتاد حســین زُمرشــیدی بــه معــامری ایرانــی اشــاره كرد و 

اظهــار داشــت: دنیــا بــه معــامری ایــران افتخــار می كنــد. پروفســور 

ــو را  ــاروک و روکوک ــک، ب ــا ســبك معــامری گوتی ــد: م نیچــه می گوی
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داریــم، امــا متــام ایــن بناهــای عظیــم كــه شــاید مــا در اروپــا دیدیــم، 

در آن كاســه بندی ها و مقرنس هــای آونــگ و آویــز ِ تــاس و نیــم 

تــاس كوچــك معــامری ایرانــی، لــق می خورنــد. دنیاهــا ارزش بــرای 

هــر معــامری بی همتــای ایــران آفریــده شده اســت. در نقــوش 

دیدیــم كــه چــه ارزش هــا از زنــده یادانــی بــرای ایــران رسبلنــد بــه 

ــم. ــه آن افتخــار می كنی وجــود آمــده اســت و ب

وی معــامری ایرانــی را بــه اقیانوســی تشــبیه كــرد كــه ســخن دربــاره 

آن در مــدت انــدك منی گنجــد و دربــاره چگونگــی اســتفاده از 

خشــت و آجــر یــادآور شــد: آجــر كلمــه ای بابلــی اســت و نخســتین 

بــار چادرنشــینان متوجــه شــدند كــه در هنــگام طبــخ غــذا در 

ــش  ــه در آن آب می ریخــت، آت ــد ك ــاد می كردن ــه ایج ــی ك چاله های

ــد كــه  ــی بردن ــرا ســفت و ســخت می كــرد و پ ــرای پخــت غــذا آن ب

ــاخت. ــت س ــفال و خش ــوان س ــه می ت چگون

ایــن اســتاد دانشــگاه تربیــت دبیــر شــهید رجایــی بــه كتــاب 

ــزود:  ــرد و اف ــاره ك ــی اش ــف كیان ــرت یوس ــته دك ــی نوش ــفال ایران س

ــردد،  ــاد برمی گ ــش از می ــه هــزاره هشــتم پی ــران ب ســفالینه های ای

یعنــی متعلــق بــه ده هــزار ســال پیــش می شــود. چــرخ ســفالگری 

نیــز در هــزاره چهــارم پیــش از میــاد ســاخته شــد و آجــر را در هزاره 

چهــارم بــه صــورت بالــش درســت می كردنــد و در كوره هــای زمینــی 

ــد. ــاخته می ش س

وی بــه بنــای چغازنبیــل اشــاره و خاطــر نشــان كــرد: از آثــار بســیار 

ــم، 1۰۵ مــرت و  ــل اشــاره می كن ــای چغازنبی ــه بن ــی ب ارزشــمند جهان

بیســت ســانت در 1۰۵ مرت و بیســت ســانت در ۵ اشــكوب قســمت 

زیریــن ستایشــگاه راتشــكیل می دهــد و بــا آجرهــای 38 *1۰ ســانت 

و 37 ســانت و نیــم در37 ســانت و نیــم، ستایشــگاهی بــا آجرهــای 

مربــع شــكلی كــه تــا اواســط دوره پهلــوی دوم مــورد اســتفاده قــرار 

ــا پوشــش  ــه شیشــه آب شــده ب ــت، ســاخته شــده اســت ك می گرف

ماســه در میــان آجرهــا كار شــده اســت و چــه پیونــد بســیار باربــری 

را می تــوان در ایــن بنــا مشــاهده كــرد.

ایــن محقــق بــه آجــر نوشــته های ایــن ستایشــگاه اشــاره و افــزود: در 

ایــن بنــا آجــر نوشــته ها و خشــت های تراشــیده شــده كــه بــر روی 

آنهــا احكامــی بــه ثبــت رســیده، وجــود دارد. آجرهــای لعــاب دار كــه 

در ناحیــه دربندهــا بــه كار رفتــه نیــز در ایــن بنــا مشــاهده می شــود 

كــه از ارزش هــای واالی ایــن بنــای تاریخــی بــه شــامر مــی رود كــه 

ــك  ــد از ی ــه بازدی ــه ب ــی ك ــان هنگام ــان دانشــجویی ام  در آمل در زم

كارخانــه آجرســازی رفتــه بودیــم، اســتاد در كــوره را بــاز می كــرد و 

ــه شــده، منــك طعــام می پاشــید و ایــن منــك  ــر روی آجرهــای پخت ب

ــارج  ــوره خ ــورت گاز از ك ــه ص ــه ب ــد ك ــه می ش ــه cl و na تجزی ب

ــن  ــد از ای ــام می بینی ــیند و ش ــر می نش ــر روی آج ــود و na ب می ش

ــتفاده  ــل اس ــای چغازنبی ــاد در بن ــل از می ــال قب روش در 12۵۰ س

شــده اســت.

اســتاد زمرشــیدی بــه مصالــح مــورد نیــاز بــرای ســاخت ســفالینه ها 

كــه در كشــور وجــود دارد پرداخــت و یــادآور شــد:  مــا در كشــوری 

زندگــی می كنیــم كــه لطــف خداونــد شــامل حالــش بــوده و بــه جــز 

ــردان  ــر دولتم ــه اگ ــع عظیمــی هســتیم ك ــت، دارای مناب ــع نف مناب

مــا بــه آن توجــه داشــته باشــند، اقتصــاد وابســته نخواهیــم داشــت.

ــش »آجــر و آجــركاری  ــر علمــی هامی ــژاد دبی ــدی مكی ن ســپس مه

ــن  ــت: ای ــه ســخرانی پرداخــت و گف ــران« ب ــامری ای در هــر و مع

هامیــش بــا تــاش جمعــی و حامیــت بی شــائبه و خردمندانــه اســتاد 

معلــم بــه نتیجــه رســید و خوشــحالیم كــه موضــوع آجــر امــروز در 

ــت. ــرار گرفته اس ــتان ق ــای فرهنگس ــدر برنامه ه ص

ــت:  ــه موضــوع »آجــر و آجــركاری« گف ــت پرداخــن ب وی در اهمی

آجــر یــك قطعــه از هویــت تاریخــی ملــت ماســت كــه مــا می توانیــم 

ــن  ــم. همی ــگاه كنی ــب ن ــاده نجی ــن م ــه ای ــف ب از جنبه هــای مختل

بــس كــه اســتاد باســتانی پاریــزی گفتــه: اگــر ایــن خشــت و آجرهــا 

نبودنــد، منی توانســتند مــا را در مقابــل حــوادث و حمــات دشــمنان 

مصــون نگــه دارنــد، بــه طوریكــه در تاریــخ آمــده، بســیاری از 

ــد. ــا بودن ــت تاریخــی م قلعه هــا، حافظــان هوی

مكی نــژاد ادامــه داد: بــه آجــر از دو جنبــه صــوری و محتوایــی 

ــن  ــم. جنبه هــای صــوری آن ای ــگاه كنی ــاده ن ــن م ــه ای ــم ب می توانی

اســت كــه آجــر، مــاده ای در دســت هرمنــدان معــامری مــا بــوده كه 

هرآفرینــی و كیمیاگــری كردنــد و ســطوح زمخــت معــامری مــا را بــه 

بهرتیــن شــیوه ممكــن پوشــانده اند. ضمــن اینكــه پوشــش مقاومــی 

بــرای بناهــا ایجــاد كردنــد، مراعــات مســایل فنــی آن را نیــز كرده انــد. 

كشــور مــا بــه جهــت اقلیمــی مهیــای ســاخت بناهــای آجــری اســت 

و دشــت های مــا پــر از خــاك رُس اســت و بــا اینكــه در كشــور 

پهناورمــان كوهســتان های بی شــامری داریــم، امــا ســنگ را بــه 

عنــوان منــاد معــامری خــود در بناهــا مــورد اســتفاده قــرار ندادیــم.

دبیــر علمــی ایــن هامیــش ادامــه داد: بــرای برگــزاری ایــن هامیــش، 

دو پیــش هامیــش دزفــول در ســوم آذر و كرمــان 9 بهمــن ســال جاری 
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ــایی  ــهرها شناس ــتادكارانی در ایــن ش ــور اس ــد. همین ط برگــزار ش

شــدند و مــورد تقدیــر قــرار گرفتنــد. امــروز در هامیــش تهــران نیــز 

ــرای  ــه ب ــانی ك ــم. كس ــر می كنی ــته تقدی ــد برجس ــا از 12 هرمن م

كارهــا و آثــار ماندگارشــان بایــد بــر دســتان پینــه بسته شــان بوســه 

زد و امیدواریــم از طریــق ایــن اســتادكاران فنــون و رمــوز معــامری 

ســنتی بــه دانشــجویان آمــوزش داده شــود.

وی بــه مقــاالت علمــی ایــن هامیــش اشــاره و عنــوان كــرد: بــه طــور 

كلــی یكصــد و پنجــاه مقالــه علمــی بــه دبیرخانــه ارســال شــد كــه 

یكصــد و بیســت خاصــه مقالــه تحــت عنــوان »آجرســتان« منتــر 

و عرضــه می شــود. همچنیــن 1۰ طــرح پژوهشــی نیــز بــه دســتامن 

رســید كــه در حــال انتشــار آن هســتیم.

آزاد  دانشــگاه  و ســازمان هایی چــون:  نهادهــا  از  پایــان  در  وی 

ــكن و  ــازی، وزارت مس ــازمان زیباس ــی، س ــراث فرهنگ ــامی، می اس

ــرد. ــی ك ــكر و قدردان ــوز تش ــر نس ــت آج ــازی و رشك شهرس

عبداملهــدی مســتکین، مدیــر فرهنگــی یونســکو در بخــش دیگــری از 

ایــن مراســم گفــت: معــامران مــا فرهنگی تریــن افــراد هســتند و هــر 

آجــر بخشــی از هویــت مــا اســت.

ــم و آجــر هــم از  ــه خــاک بازمی گردی ــم و ب ــا از خاکی ــزود: م وی اف

خــاک اســت.

مدیــر فرهنگــی یونســکو اظهــار داشــت: بایــد قــدر عظمــت بالنــده 

معــامری ایــران را شــناخت و معــامری کــه خــاک و تراب را بشناســد، 

می توانــد ارزش خــاک را بشناســد و هــر معــامری کــه خداجــو باشــد 

اثــرش خــدای گونــه می شــود.

ــگ،  ــدی آذرن ــنتی چــون: مه ــامران س ــن مراســم از مع ــه ای در ادام

ماشــاءالله باباییــان، رحمــت اللــه رضایــت، امراللــه ســیرجانیان، 

ابوالفضــل شهدوســت، محمــد صادقیــه، والــه عبــادی، محمــد پــاک 

ــر شــد. ــان و محمدحســین منکی نســب تقدی ــژاد، حســین معامری ن

در پایــان بخــش نخســت ایــن هامیــش، منایشــگاه »خــاك و خیــال« 

ــه منایــش 26۰ قطعــه عكــس 7۰*۵۰، از بناهــای آجــری دوره  كــه ب

مادهــا تــا ســلجوقی اختصــاص داشــت، در نگارخانــه خیــال و آیینــه 

مؤسســه فرهنگــی - هــری صبــا گشــایش یافــت.

عبداملجیــد ارفعــی: »كلمــه آجــر از زبــان بیگانــه وارد اكــدی شــده و 

مــا منبــع و منشــأ آن را منی دانیــم.«

هامیــش ملــی »آجــر و آجــركاری در هــر و معــامری ایــران« عــرص 

دوشــنبه 2۵ بهمــن بــا ارائــه مقــاالت تخصصــی بــه كار خــود ادامــه 

داد. ایــن بخــش از هامیــش بــه دو پانــل علمــی اختصــاص داشــت. 

در نخســتین پانــل تخصصــی از ایــن هامیــش »عبداملجیــد ارفعــی«، 

ــود را  ــاالت خ ــت« مق ــف هدای ــی« و »نج ــاف خانیك ــی لب »رجبعل

ارائــه كردنــد.

مقالــه  باســتانی،  زبان هــای  پژوهشــگر  ارفعــی«،  »عبداملجیــد 

ــن آجــری كــه دوســتان  ــه آغــاز كــرد: »قدیمی تری ــن گون خــود را ای

باستان شــناس بــرای مــن پیــدا كردنــد، آجــری در یكــی از پلكان هــای 

قلعــه باســتانی شــوش اســت کــه حــدود 6۰ ســانتیمرت طــول دارد. 

ــان بیگانــه وارد اكــدی شــده و مــا منبــع و منشــأ  كلمــه آجــر از زب

آن را منی دانیــم. نخســتین آجرهــای شــوش از دوره آغازیــن ایامــی 

رشوع شــد. نــگارش نخســتین آجرنوشــته ها از حــدود 22۵۰ پ.م 

ــش  ــال های 1۵۰۰ پی ــدود س ــا ح ــته ها ت ــن نوش ــود. ای ــاز می ش آغ

از میــاد بــه زبــان ســومری یــا اكــدی )اكــدی كهــن و بابلــی كهــن( 

اســت.«

وی ادامــه داد: »در نوشــته های آغازیــن، مــن بــر یكــی از لبه هــای 

ایســتاده آجــر نوشــته  شــده اســت. از ســده پانزدهــم پیــش از میــاد، 

ــای  ــر لبه ه ــن ب ــر، نوش ــتاده آج ــه ایس ــر لب ــن ب ــر نوش ــزون ب اف

ــن در  ــدك، نوش ــدك ان ــود و ان ــدار می ش ــز پدی ــر نی ــده آج خوابی

ــه  ــورد ك ــر در دو م ــود، مگ ــوخ می ش ــر منس ــتاده آج ــت ایس حال

ــد.« ــامر می آین ــه ش ــتثنا ب اس

ارفعــی، در مــورد نخســتین آجــر نوشــته ای كــه اكنــون از ایامــی بــه 

یــادگار مانده اســت، گفــت: »نخســتین آجرنوشــته ای كــه از ایامــی 

داریــم، از آِن همــر یكــی از فرمان روایــان ایامــی اســت كــه 

ــوده و  ــی ب ــه كس ــر چ ــرت و هم ــه دخ ــن زن و اینك ــام ای در آن ن

ــرده،  ــزد اهــدا ك ــدام ای ــه ك ــه ســاخته، ب ــن پرستشــگاهی ك همچنی

ــان  ــط و زب ــه خ ــن ب ــدود 12۵۰ پ.م نوش ــت.  از ح ــر شده اس ذك

ــان ســومری و اکــدی شــد.  ــه خــط و زب ایامــی جانشــین نوشــن ب

ــر  ــگارش ب ــاال، ن ــوارد ب ــر م ــزون ب ــه، اف ــی میان در دوره ای از ایام

ــه،  ــی میان ــت. در دوره ایام ــام شده اس ــز انج ــری نی ــای آج پیکره ه

هنگامــی كــه یــك آجــر در گوشــه بنــا جــای داده می شــد، نوشــته در 

ــگارش روی  ــر ن ــزون ب ــن دوره اف ــده می شــد. در ای دو ســوی آن دی

ــدار می شــود.  ــز پدی ــر آجرهــای لعــاب دار نی ــگارش ب ــی، ن آجــر رُس
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ــر ۵  ــن آجرهــا، نوشــته ها ب ــر روی برخــی از ای ــه ب ــب اســت ك جال

ــت.« ــام  شده اس ــر انج ــطح آج س

ــت:  ــار داش ــان اظه ــدی در پای ــی و اك ــای ایام ــگر زبان ه پژوهش

ــم،  ــا قل ــگارش ب ــر ن ــن دوره افــزون ب »در زمــان یكــی از شــاهان ای

از من هــای ُمهــری هــم اســتفاده شــده اســت. تــا پایــان دوره 

ــرض  ــانتیمرت طــول و ع ــا 4۰ س ــاد 3۰ ت ــه، آجــر در ابع ــی میان ایام

)مربعــی شــكل( یــا نیــم یــا یــك چهــارم ســاخته می شــدند. گرچــه، 

بزرگ تریــن آجــر نوشــته دار، بــه درازای 47 در 3۰ ســانتیمرت یافــت 

شــده اســت. در دوره ایامــی میانــه، بیشــرت آجرهــا لعابــی در قطع 

ــا 6 ســانتیمرت  ــن 3 ت ــارم و ضخامــت بی ــك  چه ی

اســت و در دوره هخامنشــیان، در یــك منونــه 

صــورت  بــه  داریــوش،  آجرنوشــته های  از 

ــت.« ــتفاده شده اس ــری اس مه

در ادامــه پنــل اول، رجب علــی لبــاف خانیكــی، 

ــه  ــرد آجــر در ابنی ــوان »كارب ــا عن ــه خــود را ب مقال

ــار داشــت:  ــه داد و اظه تاریخــی خراســان« ارائ

»ربــاط آبگینــه كــه »آنــدره گــدار« آن را ربــاط 

رشف نامیــد، در میانــه  راه مشــهد بــه رسخــس 

واقــع شده اســت و از نــوع »كاروانراهــای 

ــا »شــاه رباط« اســت.« شــاهی« ی

خانیكــی ادامــه داد: »ایــن ربــاط در ســال 

۵۰8  ه. ق بــه وســیله اســتاد محمــد رسخســی 

ســاخته شده اســت. ایــن ربــاط مشــتمل بــر دو 

حیــاط اســت كــه حیــاط اول، در ابتــدا ســاخته 

ــا شده اســت. ایــن كاروانــرا  شــده و حیــاط دومــی، بعــد از آن، بن

بــا كاروانراهــای معمولــی متفــاوت اســت و در آن، فضاهــای 

متنوعــی را داریــم، مثــل شــرتخوان ها، ایــوان، دو آپارمتــان مســكونی 

)بــه شــكل شــیوه معــامری ســلجوقی( و فضاهــای مختلــف دیگــری. 

ــران شــده و  ــه  وی ــال ) ۵48 ه.ق( نیم ــار در س ــرا یك ب ــن كاروان ای

ــه آن  ــی ب ــاره بازســازی شــده و گچ بری های در ســال )۵49ه.ق( دوب

ــت.« ــه شده اس اضاف

ــان كــرد: »در دوره  ــار معــامری ســلجوقی بی ــوع آث وی در مــورد تن

ــازی  ــر، ب ــا آج ــامران ب ــد و مع ــوع ش ــیار متن ــر بس ــلجوقی آج س

می كردنــد و مــا انــواع آجرچینــی را بــه صــورت شــبكه، حصیــری و 

ــرف  ــاط رشف، در دو ط ــم. در رب ــاهده می كنی ... مش

ــه  ــم ك ــبكه ای می بینی ــای ش ــوان، آجره ــای ای لچكی ه

شــكل چلیپــا را نیــز القــا می كننــد. اضافــه بــر ایــن، بــه 

صــورت قیطانــی و پیچــك  

ــم.« ــا را می بینی ــم اینه ه

ــورد  ــن پژوهشــگر در م ای

شــكل های متنــوع ربــاط 

رشف افــزود: »آجــركار ربــاط رشف، 

كــه  شــكل هایی  و  فرم هــا  انــواع 

ــم را در  ــور كنی ــم، تص ــا می توانی م

ــه  ــه كار گرفت ــرده و ب آن اســتفاده ك

اســت. یكــی دیگــر از نكاتــی كــه در نظــر داشــته، تنــوع در جاهایــی 

ــورت  ــه ص ــا ب ــته ت ــد داش ــوده و عم ــازی الزم ب ــه قرینه س ــت ك اس

ــع،  ــه در واق ــا آبگین ــد. كاروانــرای رشف ی ــا را اجــرا كن ــوع آنه متن

ــامانی  ــان نرصس ــا در زم ــتین آنه ــه نخس ــت ك ــاط اس ــن رب چهارمی

ــك كاخ اســت. در آن، آجــر را در  ــه شــكل ی ســاخته شده اســت و ب

دو موضــع می بینیــم، یكــی از آنهــا جایــگاه ایســتایی و دیوارچینــی 

اســت و دیگــری در ســقف ها و پوشش هاســت.«

خانیكــی در پایــان اظهــار داشــت: »قدیمی تریــن بناهــای برجامانــده 

در خراســان بقایــای معابــد و بناهایــی اســت کــه از خشــت و گل یــا 

ــه اســتناد کاوش هــای  ــا ســاروج ســاخته شــده اند. ب ســنگ و گــچ ی

باستان شناســی در شــهرهای نیشــابور، قایــن، بجنــورد، تــوس و زوزن 

ــام  ــتین اس ــده های نخس ــه از س ــت ک ــده اس ــخص ش ــواف مش خ

آجــر در ســاخت بناهایــی مثــل مســجدها، حامم هــا، کاخ هــا و 

ــود در  ــای موج ــن بناه ــت. کهن تری ــته اس ــرد داش ــه ها کارب مدرس



11
ره 

شما
ل- 

ل او
 سا

ر-
 هن

یر
سف

ی 
خبر

مه 
هنا

ما

15

ــاوه  ــا ع ــه در آن ه ــت ک ــان اس ــه دوران غزنوی ــق ب ــان متعل خراس

ــات  ــا آجــر ســاخته شــده اند تزئین ــی ب ــه دیوارهــای اصل ــن ک ــر ای ب

ــز آجــری هســتند.« ــا نی ــامری و کتیبه ه مع

ــه  ــت، مقال ــن نشســت، نجــف هدای ــل اول ای در قســمت ســوم پن

خــود را بــا عنــوان »دزفــول، شــهر آجــر« ارائــه كــرد و بــا ذكــر ایــن 

نكتــه كــه دزفــول، تنهــا شــهر آجــری اســت كــه باقــی مانــده، بیــان 

كــرد: » بــه نظــر می رســد صنعــت ســاخت آجــر و مهارت هــای 

مرتبــط بــا بــه کارگیــری آنهــا در ابنیه هــای منحــرص بــه فــرد دزفــول 

قدیــم، بــه عنــوان بخشــی از فرهنــگ معــامری ایــن شــهر درآمــده 

اســت. آنچــه در ایــن خصــوص حائــز اهمیــت اســت، نــوع منحــرص 

بــه فــرد مصالــح بومــی قابــل دســرتس بــرای تکمیــل نیازهــای 

ــت.« ــوده اس ــد ب ــوره و کارآم ــای چندمنظ مجتمع ه

بــا  تــوام  بیــان داشــت: »مهارت هــای آجــرکاری  ادامــه  وی در 

اعــامل ظرافت هــای زیباشــناختی در نــوع چیدمــان و اســتفاده 

ــه  ــکونی ک ــای مس ــای ابنیه ه ــا در من ــارن و قوس ه ــای متق از زوای

منونه هــای بــارز آن را می تــوان در »ســاباط ها« و برخــی از مناهــای 

»پروتــروژن« مشــاهده كــرد، معــامران قدیمــی دزفــول را در زمــره 

ــت.« ــرار داده اس ــرب ق ــل رشق و غ ــگان بی بدی نخب

هدایــت در مــورد معــامران شــهر دزفــول گفــت: »معــامران و ســایر 

ــت  ــود را در جه ــش خ ــر، دان ــاخت آج ــت س ــت اندرکاران صنع دس

ــری  ــت تراش پذی ــا کیفی ــی ب ــد آجرهای ــرای تولی ــن شــیوه هایی ب یاف

ــه کار  ــامران ب ــازه های مدنظــر مع ــری در امِلان هــای س و تطبیق پذی

گرفتــه بودنــد.«

دومیــن پانــل از نشســت تخصصــی هامیــش »آجــر و آجــركاری در 

هــر و معــامری ایــران« بــا مدیریــت مهــدی مكی نــژاد دبیــر علمــی 

ایــن هامیــش بــه همــراه محمــد خزائــی دانشــیار ارتبــاط تصویــری 

دانشــكده هــر دانشــگاه تربیــت مــدرس و از اعضــای شــورای 

ــش، عــرص دوشــنبه 2۵ بهمــن در ســالن هامیش هــای  علمــی هامی

فرهنگســتان هــر برگــزار شــد كــه در ایــن بخــش مقاالتــی از محمــد 

ســمنانیان، پیــامن پیله چیهــا،  جــواد رســولی و مهــدی گلچیــن عارفــی 

ایــن هامیــش بــه كار خــود پایــان داد.

ــه  ــح ك ــن توضی ــا ای ــمنانیان ب ــد س ــت، محم ــن نشس ــدای ای در ابت

پــروژه ای  هوشــمند«،  آجــری  »تابش بنــد  عنــوان  بــا  مقالــه اش 

تحقیقاتــی اســت كــه در دانشــگاه تربیــت مــدرس زیــر نظــر دكــرت 

مهدوی نــژاد صــورت گرفتــه اســت؛ ســخنان خــود را آغــاز كــرد 

و گفــت: هدفــی كــه در ایــن پــروژه دنبــال می شــود، بهینــه 

ساختامن هاســت. در  خورشــید  نــور   )Optimize(ســازی

وی در همیــن زمینــه افــزود: مبحــث نورگیــری در معــامری تاریخــی 

و ســنتی ایرانــی و منادهایــی كــه در آن وجــود دارد، در ایــن پژوهــش 

مــورد نظــر بــود. در گذشــته برای اینكــه بتواننــد از نور روز اســتفاده 

ــبک  ــای مش ــه« )پنجره ه ــرت از  »مربی ــند، بیش ــته باش ــه داش بهین

در معــامری خاورمیانــه( و »شناشــیل«)بالکن چوبــی کرکــره دار کــه 

ــتفاده  ــرار دارد( اس ــا ق ــی خانه ه ــات فوقان ــای طبق ــو پنجره ه جل

ــوان مبحــث مهمــی در اقتصــاد روز  ــه عن ــروزه ب ــه ام ــد ك می كردن

جهــان مطــرح اســت.

ایــن پژوهشــگر ادامــه داد: امــروزه بــه دلیــل هزینه هــای هنگفــت 

ــئله  ــن مس ــه ای ــب ب ــردی مناس ــا رویك ــد ب ــرژی، بای ــرصف ان در م

نــگاه كــرد. یكــی از ایــن راه هــا، توجــه بــه معــامری بناهــا و 

ساختامن هاســت كــه می شــود بــا طراحــی مناســب از اتــاف انــرژی 

ــرد. ــری ك در آن جلوگی

ــال را در بهینه ســازی  ــرد دیجیت ــا رویك ــوژی ب ــتفاده از تكنول وی اس

مــرصف انــرژی، یكــی از راهكارهــای مناســب در ایــن زمینه دانســت 

و افــزود: بــه ایــن مبحــث عــاوه بــر اینكــه بــا رویكــرد دیجیتــال و 

اســتفاده از تكنولوژی هــای روز، نــگاه شــده، بــه معــامری ســنتی و 

تاریخــی كشــورمان نیــز توجــه شــده اســت. معــامری كــه مبتنــی و 

متناســب بــا اقلیــم شــهرها و مناطــق مختلــف كشــورمان بــود.

ســمنانیان بــه مباحــث معــامری روز در دنیــا اشــاره كــرد و افــزود: 

معــامری كــه امــروزه مــورد بحــث اســت، بــا عنــوان معــامری 

جنبشــی و یــا هوشــمند از آن یــاد می كننــد. بــه عنــوان منونــه 

ــی  ــش بندهای ــا تاب ــده اند، ب ــاخته ش ــی س ــه در ابوظب ــی ك برج های

كــه روی منــای پوســته ایــن ســاختامن كار شده  اســت و میــزان نــوری 

ــی  ــایش حرارت ــا آس ــود ت ــب می ش ــه موج ــای منطق ــه در آن گرم ك

انســان، تحــت تأثیــر قــرار گیــرد، كنــرتل می شــود، در نتیجــه مــرصف 

ــد. ــش می یاب ــرژی كاه ان

وی بــه تریــح بیشــرت ایــن تكنولــوژی پرداخــت و افــزود: در ایــن 

بــرج عــاوه بــر توجــه بــه هندســه  ســاختامن و ابعــاد زیبایی شناســی 

آن، مباحــث كاربــردی مصالــح نیــز مــورد دقــت قــرار گرفته انــد. در 

ایــن بــرج، نورگیرهــا بــا سنســورهایی كــه در ایــن بنــا كار شــده، بــاز 

ــرتل  ــی كن ــه راحت ــور روز را ب ــم ن ــا می توانی ــود و م ــته می ش و بس

كنیــم.
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محمــد ســمنانیان بــه تحقیقاتــی كــه در دانشــگاه اشــتوتگارت آملــان 

زیــر نظــر آخینمنگــر یكی از اســتادان 

ایــن دانشــگاه، صــورت گرفته اســت، 

اشــاره كــرد و گفــت: تكنولــوژی روز 

دنیــا، موجــب شــده تــا معــامری بــه 

ــه  ــرود. ب ــح هوشــمند ب ســمت مصال

عنــوان منونــه در فضاهایــی كــه رطوبــت باالســت، خــود 

ــد و  ــكل می دهن ــر ش ــت تغیی ــذب رطوب ــا ج ــح ب مصال

روزنه هــا بــاز می شــوند مــا می توانیــم بــا عبــور جریــان 

ــل  ــا در داخ ــم ی ــش دهی ــی را كاه ــت داخل ــوا رطوب ه

معــامری معــارص نحــوۀ آجــر چینی هــای متفاوتــی كــه 

وجــود دارنــد، را نشــان دهنــد.

وی نتیجــه گرفــت:  پــس بــا اســتفاده از تكنولــوژی 

می توانیــم نــگاه متفــاوت و جدیــدی را نســبت بــه 

ــر  ــد تصوی ــه، چن ــرای منون ــیم. ب ــته باش ــی داش آجرچین

مربــوط بــه مســئله نــور و شكســت را بــا هــم مشــاهده 

ــن كار  ــد،  دیزای ــان می ده ــن نش ــی در بومه ــه بنای ــم. منون می كنی

شــده بــه صورتــی اســت كــه داخــل برخــی از آجرهــا خالــی شــده و 

جــای آن بــا اســتیلی پــر شــده كــه بــا یــك شكســت نــور بــه داخــل و 

تأللویــی كــه صــورت می گیــرد،  فضــای دلنشــینی را ایجــاد می كنــد 

كــه عــاوه بــر اســتفاده از نــور طبیعــی خورشــید، زیبایــی بــرصی را 

بــه وجــود مــی آورد.

ســمنانیان بــا ارائــه تصاویــری از دیگــر بناهــای مشــابه بــه تریــح 

بیشــرت پرداخــت و افــزود: منونــه بعــدی ســاختامنی اســت كــه رشكت 

»آناكیــام آرتیكــس« بــرای محققانــی در هنــد ســاخته اســت. دیــوار 

ایــن بنــا بــه گونــه ای خــاص طراحــی شــده كــه عــاوه بــر اســتفاده از 

نــور طبیعــی، از ورود صداهــای مزاحــم جلوگیــری می كنــد.

ــای  ــواع آجره ــری از ان ــش تصاوی ــرت و منای ــات بیش ــا توضیح وی ب

ــان داد. ــود پای ــخنان خ ــه س ــمند ب هوش

ــل دكــرتی  ــامن پیله چی هــا فارغ التحصی ــن نشســت، پی ــه ای در ادام

از دانشــگاه علــم و صنعــت مقالــه اش را بــا عنــوان »ظرفیــت ســنجی 

ــا رویكــرد  ــی ب ــی نقــوش بوم ــن آجــری در بازخوان پوســته های نوی

ــر  ــت: رصف نظ ــرد. وی گف ــه ك ــی« ارائ ــای كّم ــه پارامرته ــذار ب گ

ــی  ــا كمك ــه م ــته ایم، ب ــه داش ــته چ ــا در گذش ــم م ــه بگویی از اینك

ــم،   ــام دهی ــم انج ــه می توانی ــه ك ــاره آنچ ــد درب ــه بای ــد؛ بلك منی كن

ســخن گفــت.

وی مهم تریــن بحــث در ایــن حــوزه را هویــت 

ملــی دانســت و اضافــه كــرد: هویــت را بایــد 

بــه مثابــه یــك اصــل در معــامری مورد بررســی 

قــرار داد. كــه یكــی از ابزارهــای هویــت ابتــدا 

خودشناســی اســت و در عیــن حــال تفاوت هــا 

و شــباهت هایامن را بــا فرهنــگ و هــر اقــوام 

درك كنیــم.

بــا  پژوهشــگر  ایــن 

بــه  ــیخ اشــاره  ــجد ش مس

ــه  ــود شــیخ لطلف الل ــد كب ــر گنب ــر زی ــن تصوی ــزود: ای ــه اف لطف الل

اســت كــه اغلــب آن را دیدیــد، ایــن بنــا مربــوط بــه دوره صفویــه 

اســت و تقریبــا 4۰۰ ســال از عمــرش می گــذرد و در كــامل تأســف 

بایــد بگویــم كاری كــه 4۰۰ ســال پیــش انجــام می شــده، هنــوز هــم، 

می گیــرد. صــورت  كار  هــامن 

ــان  ــل خودم ــه اص ــم ب ــه بتوانی ــرای اینك ــرد: ب ــد ك ــا تاكی پیله چی ه

برگردیــم بایــد در مســیر جهانــی حركــت كنیــم و از دوســتی هایامن 

بــا دیگــر كشــورها اســتفاده كنیــم.

وی بــه نقــوش فرش هــای ایرانــی اشــاره كــرد كــه عــاوه بــر 

ــز  ــا نی ــامری خانه ه ــك مع ــرص الینف ــا، عن ــان در فر ش ه استفاده ش

ــوری آن را  ــع تیم ــجد جام ــر مس ــه تصوی ــا ارائ ــپس ب ــتند؛ س هس

اوج معــامری ایرانــی دانســت و یــادآور شــد: اوج هــر آجــركاری را 

می توانیــد در بنــای مســجد جامــع تیمــوری مشــاهده كنیــد، میــزان 
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ســایه  روشــن ها  برجســتگی ها و فرورفتگی هــا شــاهكاری اســت 

كــه بــا تكنیك هــای روز دنیــا نیــز منی توانیــم بــه آن دســت بیابیــم.

او در تریــح تكنیكــی ایــن روش توضیــح داد: در تكنیكــی كــه بــا آن 

نقــوش فــرش توســط ســمپلرها و برنامه نویســی بــرای تصاویــر آنالیــز 

می شــود، اعــدادی بیــن صفــر و یــك بــه مــا می دهــد كــه در تیرگی و 

روشــنی آن نقــش دارد. هنگامــی كــه تصویــری دارای تیرگی می شــود 

ــی  ــم، فركانس های ــه صــورت اعــداد دریافــت می كنی كــه مــا آن را ب

ــده و  ــه كنن ــرت مداخل ــك پارام ــوان ی ــه عن ــه ب ــا می دهــد ك ــه م را ب

مشــاركتی در دیگــر نظام هــا، فرمــی ایجــاد می كنــد.

پیله چی هــا در ادامــه بــه توضیــح بیشــرت پرداخــت و گفــت: در 

ــا  ــه ب ــم ك ــل می كنی ــر تبدی ــرتی از آج ــه بس ــرش را ب ــا ف ــع م واق

چرخــش و جابجــا شــدن، هــر ویژگــی دیگــری بــر اســاس بافــت فرش 

تغییــر كنــد. اگــر دقــت كنیــم، مــا بــا سیســتمی مواجــه می شــویم 

كــه بــه نظــر پیچیــده و غیــر عملــی می آینــد. حــال ایــن كارهــا را مــا 

ــم در بناهــای بســیار قدیمــی انجــام داده و متــام مباحــث  می توانی

زیبایــی شناســی را مــورد توجــه قــرار دهیــم.

ــری  ــای آج ــر آرایه ه ــه »تأثی ــی مقال ــت علم ــن نشس ــه ای در ادام

بــر میــزان فاخــر بــودن خانه هــای دوره قاجــار در كرمــان« توســط 

جــواد رســولی ارائــه شــد. وی بــه در ابتــدا اشــاره كــرد كــه مقالــه اش 

بخشــی از یــك كار بزرگــرت تحقیقاتــی اســت كــه بــا همــكاری دكــرت 

ــت و  ــام داده اس ــان انج ــر كرم ــهید باه ــگاه ش ــان در دانش رازجوی

ــودن«  ــر ب ــای »فاخ ــا معن ــود ت ــاش می ش ــه ت ــن مقال ــت: در ای گف

را در معــامری درك كنیــم. اینكــه كلمــه فاخــر بــه چــه چیــزی 

ــع را از  ــب و جام ــف مناس ــك تعری ــود، ی ــا می ش ــد؟ و آی می گوین

ایــن واژه ارائــه داد یــا نــه؟ چــون حــدود كلــی بســیار وســیعی دارد.

ایــن پژوهشــگر در ادامــه توضیحــات خــود گفــت:  همــه مــا 

می دانیــم آرایــه آجــری چیســت؟ امــا اینكــه »فاخــر« بــه چــه چیــزی 

ــی  ــم. تعاریف ــاره كنی ــا اش ــه لغت نامه ه ــد ب ــود؟ بای ــاق می ش اط

كــه در لغت نامه هــا آمــده، شــاید خیلــی نتوانــد راهگشــای كار مــا 

باشــد ماننــد: پســندیدگی، نفیــس بــودن، اینهــا خیلــی مفاهیــم كلــی 

و انتزاعــی ای هســتند و نیــاز دارنــد كــه بازتــر و بازتــر شــوند. و امــا 

اینجــا یــك ســؤال بســیار اساســی مطــرح اســت، و آن ایــن اســت كــه 

چــه كســی قــرار اســت، فاخــر را درك كنــد ؟ ایــن فاخــر در ارتبــاط 

بــا چــه مؤلفــه دیگــری اســت؟ آیــا ایــن انســان اســت كــه بایــد یــك 

بنــا را فاخــر درك كنــد. درك او از بنــا و محیــط ســاخته شــده بــر چــه 

اساســی اســت؟ آیــا بــر اســاس نیازهایــش اســت؟.

ــك محــدوده  ــزود: انســان ی ــن مباحــث اف ــح بیشــرت ای وی در تری

عظیمــی از نیازهــا دارد و ایــن نیازهــا هســتند كــه روی تجربــه 

اداركــی انســان از بنــا تأثیــر می گذرانــد. هــر چــه كــه نیازهــا بیشــرت 

ــر دیــده  ــا در نظــر انســان فاخرت پاســخ داده بشــوند، مســلامً آن بن

می شــود. امــا ســؤال اینجاســت كــه نیازهــای انســان چیســت؟ 

افــراد مختلــف و نظریه پــردازان  دربــاره نیازهــای یــك انســان 

متفاوتــی بحــث كردنــد، امــا آبراهــام مازلــو سلســله مراتبــی از 

ــت. ــرده اس ــف ك ــا را تعری نیازه

ــه  ــه پاســخ فكــر شــده ك ــه گفــت: هــر گون جــواد رســولی در ادام

تعمــد پشــتش باشــد و عــاوه بــر اینكــه درســت و كامــل اســت، در 

بعــد عملكــردی یــك معــامری، بــه بقیــه نیازهــای انســانی هــم توجه 

می كنــد. بــه عنــوان مثــال یــك بنــا حتــی اگــه بیامرســتان باشــد اگــر 

بــه نیازهــای عملكــردی مــا بــه بهرتیــن شــكل پاســخ می دهــد، بایــد 

ــای  ــه نیازه ــد. ب ــه كن ــز توج ــا نی ــانه م ــی شناس ــای زیبای ــه نیازه ب

روانشناســی و محیطــی و اجتامعــی مــا هــم می بایســت پاســخ 

ــر و  ــا دقیق ت ــه اینه ــخ ها ب ــن پاس ــدر ای ــر چق ــد. ه ــوری بده درخ

درســت تر باشــد، آن موقــع می شــود یــك بنــا را رفیــع تــر دانســت.

وی در ادامــه نتیجــه گرفــت:  پــس می توانیــم بگوییــم میــان نیازهــای 

انســانی و فاخــر بــودن بنــا رابطــه وجــود دارد. امــا بایــد بــه دیگــر 

ــی و ...  ــردی، زیبایی شناس ــد عملك ــون: بع ــز چ ــامری نی ــاد مع ابع

نیــز توجــه داشــت. یعنــی لزومــاً آجــركاری نبایــد بــه متــام نیازهــای 

انســانی پاســخ بگویــد.

رســولی بــه تریــح ایــن ابعــاد پرداخــت و افــزود: مصالــح و مــواد، 

ــح و  ــه مصال ــی چ ــد یعن ــكیل می دهن ــا را تش ــردی بن ــاد عملك ابع

ــوده  ــد و بیه ــده باش ــه دارای فای ــم ك ــتفاده كنی ــا اس ــوادی در بن م

مــورد اســتفاده قــرار نگیرنــد. بایــد متوجــه شــویم بیهــوده نبــودن 

از چــه منظــر مــورد نظــر هســت؟ بیهــوده نبــودن یعنــی یــك فایــده 

ــك  ــد ی ــده كاركــردی می توان ــن فای كاركــردی داشــته باشــد. حــاال ای

می توانــد  باشــد،  انــرژی  بحث هــای  می توانــد  باشــد،  كارآیــی 

بحث هــای ســازه ای باشــد از دیــدگاه اســتحكام، می توانــد یــك 

ــرد بومــی و اقلیمــی باشــد. كارك

وی ســپس بــه بعــد زیبایی شناســی پرداخــت و افــزود: در رابطــه بــا 

ــرد  ــتفاده ك ــتالت اس ــوری گش ــد از تئ ــز بای ــی نی ادراك زیبایی شناس

ــل تعریــف اســت. یعنــی یــك كل  كــه در دو بخــش كل و جــزء قاب
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واحــد اســت بعــد در اجــزاء هــم بایــد آن زیبایی هــا مشــاهده شــود.

ــه را مــورد  ــرای پژوهــش خــود ســه خان ــوان كــرد كــه ب رســولی عن

مطالعــه مــوردی قــرار داده و گفــت: حــال ســه خانــه از دوره 

ــر یكســان از اقشــار  ــرای ســه ق ــوی ب ــل پهل ــار و اوای اواخــر قاج

متمــول جامعــه انتخــاب كردیــم كــه شــامل خانه هــای »رسوشــیان«، 

»دولــت زاده« و »باخــدا« اســت و می خواهیــم ببینیــم، آیــا بناهایــی 

كــه مــا در گذشــته داشــتیم، می شــود بــه آنهــا لفــظ فاخــر اطــاق 

كــرد یــا خیــر؟

وی در ادامــه گفــت: هــر ســه خانــه دارای رُخبــام هســتند و 

رسدرهــا بــا دقــت كامــل ســاخته و در چندیــن مرحلــه آنهــا را 

ــوده  ــورد نب ــوده و بی م ــا بیه ــن پیش آمدگی ه ــد. ای ــت كردن پرداخ

كــه  اســت  بــاران  آب  بــرای  كاربردشــان  و 

ــوه  ــد. نح ــب نكن ــتون ها را تخری ــقف و س س

آجرچینــی گاهــی اوقــات مایــل و عمــودی 

اســت كــه بــرای اســتحكام ایــن گونــه ســاخته 

می چیدنــد  كــه  طاق هایــی  شده اســت. 

ــده  ــتحكام چی ــا و اس ــف فض ــرای تلطی ــز ب نی

. می شــد

ــرد و ادامــه  ــام ب ــت ن ــه قابلی رســولی از مؤلف

ــامران در  ــا مع ــه آی ــت ك ــؤال اینجاس داد: س

گذشــته بــه قابلیــت ســطوح نیــز آگاهــی 

داشــتند یــا خیــر؟ در پاســخ بایــد گفــت دقیقــا 

آنهــا در جاهایــی كــه نیــاز بــه پرداخت شــدگی 

بیشــرتی بــوده، آن را انجــام داده انــد و جایــی 

كــه نیــاز بــه مفصــل بــوده مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.

وی در مبحــث ادراك زیبایــی آن را بــه دو بخــش كل و جــزء تقســیم 

كــرد و افــزود:  در بحــث كل ایــن ســؤال مطــرح اســت كــه آیــا ایــن 

ــته اند  ــده اند، توانس ــده ش ــم چی ــار ه ــه در كن ــری ك ــای آج آرایه ه

یــك كل منســجم بــرای هــم بســازند؟ آیــا اگــر تك تــك ایــن جزءهــا 

را بیــرون بكشــیم، واجــد ارزش زیبایی شناســی هســتند؟ اگــر در 

ــورد توجــه  ــر اســاس اصــل گشــتالت م ــن مباحــث را ب مناســازی ای

ــامران  ــه مع ــد ك ــم ش ــه خواهی ــم متوج ــرار دهی ــدی ق ــه بن و طبق

ــه  ــم و ســایه اندازی را ب ــه ریت ــان دانســت ك ــان آن زم ــد دانای را بای

گونــه ای در بنــا خلــق می كردنــد كــه از اغتشــاش بــرصی جلوگیــری 

می كــرد. در ادراك جــزء نیــز ســازگاری درونــی و فرم هــای اســتفاده 

شــده، رنگ هــا و بقیــه مصالــح دارای تناســب بــا 

یكدیگــر بــوده اســت.

وی در انتهــای ســخرانی خــود نتیجــه گرفــت: پرهیــز 

بیهودگــی،  از 

ــی اقلیمی،  كارای

قابلیــت مصالــح 

و اصــول زیبایی 

شــناختی در متــام 

ــرار  ــورد توجــه ق ــا م بناه

ایــن  می تــوان  و  گرفتــه 

ــمرد. ــر ش ــای فاخ ــا را از بناه بناه

ــه اش را  ــی مقال ــدی گلچین عارف ــت مه ــن نشس ــخران ای ــن س آخری

ــا عنــوان »كتیبه هــای آجــرِی ایــران در ســده های نخســتیِن دوران  ب

ــی كتیبه هــای  ــح زمان ــه توضی ــدا ب ــرد. وی در ابت ــه ك اســامی« ارائ

مــورد مطالعــه پرداخــت و گفــت: منظــور مــا از ســده های نخســتین، 

پنــج ســده نخســتین تــا ســال ۵۰۰ هجــری اســت. زیــرا كتیبه هــای 

ــی  ــتند ول ــامری نداش ــی در مع ــت و جایگاه ــام اهمی ــش از اس پی

ــد. پــس از اســام بســیار مــورد توجــه و مطــرح بوده ان

وی ادامــه داد: طبــق بررســی »بلــر«، 79 كتیبه از این دوره شناســایی 

و فهرســت شــده اســت. و اهمیــت آن از جهــت داشــته هایامن 

اســت كــه می توانیــم ایــن كتیبه هــا را مــورد مطالعــه قــرار دهیــم، 

زیــرا بــا یــك ســیر تاریخــی مواجه ایــم كــه از بنایــی در دربنــد قفقــاز 

بــه تاریــخ 19۵رشوع می شــود و كتیبــه بــرج رســکت كــه منســوب 

بــه ســال ۵۰۰ هجــری اســت پایــان مــی یابــد.

ســنگ هایی  افــزود:   و  كــرد  اشــاره  دربنــد  كتیبــه  بــه  عارفــی 
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بــا بســت های دم چلچلــه ای و خیلــی محــو وجــود دارد كــه در 

ــطر  ــان س ــت و در پای ــدن اس ــل خوان ــه« قاب ــم الل ــطر اول »بس س

دوم »محمــد«)ص( دیــده می شــود و در خــط آخــر 19۵ كتیبــه 

ــه پاره»بســم  ــرج رســکت اســت ك ــی آراســته ب ــه خیل ــی، كتیب پایان

اللــه الرحمــن الرحیــم« آن را برگزیــدم و آرایه هــا و پیــچ و تاب هــای 

اضافــه شــده كتیبــه را می بینیــم.

وی در همیــن زمینــه افــزود: در ایــن كتیبه هــا مــواد گوناگونــی 

اثــر  كتیبه نــگاری  اســلوب  بــر  مــواد  ایــن  و  شــده  اســتفاده 

ــه  ــام عضدالدول ــه ن ــی ب ــم چوب ــه ای داری ــاً كتیب ــت. مث گذاشته اس

ــی از  ــه یك ــن كتیب ــت و م ــی اس ــوح چوب ــه دو ل ــوده ك ــی ب دیلم

ــال  ــه س ــش ب ــت و تاریخ ــرا)ع( اس ــه زه ــرت فاطم ــاز ح اذكار من

ــا  ــی م ــت ول ــخصی اس ــه ش ــك مجموع ــت و در ی ــری اس 363 هج

می دانیــم كــه عضدالدولــه كارهایــی در نجــف كــرده و بــرای همیــن 

ــد. ــوب كردن ــا منس ــه آن بن ــن را ب ای

ــاره  ــی از من ــه ای رُسب ــزود: كتیب ــن محقــق و مرتجــم در ادامــه اف ای

گرگانــج بــه جــا مانده اســت. در كتیبه هــای فلــزی كــه ریختــه 

ــا  ــد ت ــاً آن چن ــد. مث ــدا می كن ــری پی می شــدند، خــط صــورت دیگ

ــد قــوس  ــا چن ــد آن كلمــه خوارزمشــاه اســت ب قوســی كــه می بینی

ــا  ــد ت ــاز می گذاردن ــگار را ب ــه ن ــت كتیب ــی دس ــد. یعن ــان دادن نش

ــازه انجــام دهــد. كارهــای ت

ــخ  ــه تاری ــل حســنویه ب ــز از پ وی ادامــه داد: كتیبه هــای ســنگی نی

4۰4 موجــود اســت. در كتیبه هایــی كــه نغــر می شــدند خیلــی 

ــود  ــزوده می ش ــی در كار اف ــك آرایه های ــود و ی ــرم می ش ــركات ن ح

ــه  ــن كتیب ــی، ای ــای رنگ ــم. كتیبه ه ــا نداری ــی كتیبه ه ــه در آن یك ك

از پیــر علمــدار دامغــان اســت كــه یكــی از نــكات خیلــی مهــم در 

ــامن ۵  ــه در ه ــت ك ــن اس ــران همی ــر ای ــای متأخ ــناخت كتیبه ه ش

ســده نخســت بــه همچیــن پیچیدگــی ای رســیده بودنــد. اگــر دقــت 

كنیــد، ســطر نخســت را می توانیــد بخوانیــد كــه ایــن كتیبــه داخــل 

ــگ نوشــته شده اســت. ــه رن ــرد ب ــرج، گرداگ ب

وی بــه گونــه ای دیگــر از كتیبه هــا پرداخــت و ادامــه داد: كتیبه هــای 

گچــی نیــز از امــام زاده یحیــی رسپــل موجــود اســت. رسپــل جایــی 

از شــرقان بیــن راه هــرات بــه بلــخ اســت. كتیبه هایــی نیــز وجــود 

دارنــد كــه آجــری نیســتند، ولــی خیلی هــا اینهــا را آجــری پنداشــتند. 

بهرتیــن توصیــف ایــن اســت كــه كتیبه هــای ســفالی هســتند، یعنــی 

ــده ای از  ــم ع ــه زع ــه ب ــه ك ــن كتیب ــد. ای ــد و پختن ــب زدن گل را قال

جملــه »هرتســفلد« زیباتریــن كتیبــه ایــران اســت، در واقــع در بنایی 

اســت كــه مشــهور بــه »نظامیــه خرگــرد« اســت و تاریخ گــذاری آن 

بــه ســبب آمــدن نــام خواجــه نظام امللــك اســت. ایــن كتیبــه بســیار 

ــوزه  ــه در م ــت ك ــرت اس ــم م ــدود نی ــای آن ح ــد الفب ــت و ق زیباس

اســامی قــرار دارد.

مهــدی گلچیــن عارفــی از كتیبــه دیگــری كــه بــاز بــه همیــن اســلوب 

ــه دو  ــل رادكان« اســت ك ــه »می ــزود: كتیب ــرد و اف ــام ب كار شــده، ن

تاریــخ دارد 4۰7 و 411 كــه آغــاز و پایــان كار باشــد. ایــن كتیبــه هــم 

بــاز بــه گل پختــه نوشــته  و قالــب زدنــد. ایــن كتیبــه نیــز از وجــوه 

خاصــی اهمیــت دارد و یكــی ایــن كــه بخشــی از آن بــه خــط و زبان 

پهلــوی اســت و مــا از ایــن اســلوب كتیبــه ســه بنــا در ایــران داریــم. 

»ســاموئل فلــوری« مطالعــه خیلــی عالــی ای بــر ایــن كتیبــه انجــام 

ــا جــدا  ــرای م ــا را ب ــك حرف ه ــی و تك ت ــه آالت تزئین داده اســت ك

ــن عرصــه  ــرای كارهــای ممكــن در ای ــرده و بســیار ب و شناســایی ك

راه گشاســت.

شــد:  یــادآور  و  پرداخــت  آجــری  كتیبه هــای  بــه  ســپس  وی 

كتیبه هایــی آجــری از دیگــر كتیبه هایــی هســتند كــه گویــا در 

هــامن ابتــدا بــه رصافــت ایــن نیفتــاده بودنــد كــه بــه آجــر كتیبــه 

بنگارنــد. شــاید اولیــن كتیبــه ای كــه بــه آجــر نوشــتند و آجر هایــی 

ــد، میــل گنبــد باشــد کــه ایــن  ــه ایــن مناســبت تراشــیدند و پختن ب

ویژگــی را دارد. یعنــی بــرای گنبــدش هــم آجرهــای ویــژه پخته انــد 

كــه روی گنبــد بنشــیند و بــرای كتیبــه هــم همیــن كار را كرده انــد.

ــا  ــی ی ــد عال ــا گنب ــدی م ــری بع ــه آج ــزود: كتیب ــگر اف ــن پژوهش ای

گنبــد علــی ابرقــو اســت. اینجــا خیلــی بــه رصاحــت بــا آجــر كتیبــه را 

نوشــته اند. یعنــی آجــر را واحــد گرفتــه و بــا كــج و راســت كردنــش 

حــروف را در آورده انــد و بــا شكســتنش دندانه هــا را در آورده انــد و 

رصفــاً بــا خــود واحــد آجــر كار كرده انــد. مرجــع كتیبه نــگاری خــط 

تحریــری اســت یعنــی خــط از جــای دیگــه می آیــد و آنهــا بــا آجــر 

هــامن خــط را می نویســند. در چهــل دخــرتان دامغــان ایــن اســلوب 

ــتند و  ــر می نوش ــا آج ــه را ب ــی كتیب ــم. یعن ــده داری ــه ش را پرداخت

ــای  ــرای الفب ــد و ب ــرای دندانه هــا نصــف می كنن آجرهــا را گاهــی ب

بلنــد، درســته اســتفاده می كننــد. امــا وقتــی بــه كاف و خ و ح 

ــی نیســت. ــن اســلوب آجرچین ــد كــه ای می رســند، مــورب می گذارن

وی در همیــن زمینــه افــزود: در بــرج هــای خرقــان هــم ایــن كار را 

كردنــد كــه مــن یكی شــان را آورده ام. در خرقــان دو بــرج وجــود دارد 

كــه یكــی 1۵ ســال بعــد از اولیــن ســاخته شده اســت. در ایــن كتیبــه 

بــرای دو چشــم كــه پــاره ای از ســوره »حــر« آورده شــده آجــر را 

ــركات  ــد آن ح ــا بتوانن ــد ت ــرد كرده ان ــش را گ ــیده اند و لبه های تراش

ــاز هــم  ــك ب ــد نظام املل ــه گنب ــد. در كتیب ــی خــط را در بیاورن منحن

همیــن جریــان را داریــم؛ یعنــی آن جاهایــی كــه بخشــی از حــروف 

می افتــد زیــر خــط كرســی، تراشــیده شــده و گــرد شــده اند. اتصــال 

ــه  ــن خــط كتیبه هــا كرســی اســت. ســه دندان حــروف اصــوالً در ای

ســین را بــه هــم وصــل می كنــد وقتــی دو حــرف را بخواهنــد متصــل 

كننــد، مــی رود زیــر خــط كرســی. مثــل متصــل كــردن بــا بــه ســین 

كــه در كتیبــه مهــامن دوســت هــم همیــن جریــان وجــود دارد.

گلچیــن عارفــی بــه پایــان ایــن دوره كــه منــار مســجد جامــع ســاوه 

اســت رســید و گفــت: مســجد جامــع ســاوه در ایــن منــار ســه كتیبــه 

ــت و  ــه ۵۰4 اس ــخ دارد ك ــون تاری ــت چ ــم اس ــیار مه ــه بس دارد ك

ــی هــامن اســلوب  ــه باالی ــه ماســت. در كتیب ــان دوره مطالع در پای

ــد كــه  ــه بودن ــژه ای را پخت ــم. یــك رسی آجرهــای وی پیشــین را داری

فضــای خالــی بیــن الفبــای بلنــد كتیبــه را پــر می كند.كتیبــه را 

ــط  ــی خ ــتند، ول ــیده نوش ــته و تراش ــت و شكس ــای درس ــا آجر ه ب

همچنــان هــامن خــط اســت. ایــن منــار ســه كتیبــه دارد كــه یكــی 

بــه نــام خلیفــه اســت، دیگــری بــه نــام محمدبــن ملــك شــاه اســت 

و كتیبــه ســوم كــه كتیبــه پایینــی اســت کــه بــه نظــر مــن مهم تریــن 

كتیبــه ایــن دوره از نظــر كاربــرد آجــر در كتیبه هاســت. آجــر واحــد 

ــری  ــده دیگ ــن كنن ــل تعیی ــچ عام ــه و هی ــرار گرفت ــگاری ق كتیبه ن

واردش نشــده اســت. یعنــی خــط را بــه گونــه ای تغییــر دادنــد كــه 

بــا هــامن واحــد ثابــت آجــر بتــوان آن را نوشــت. یــك ذكــر نیــز بــر 

روی آن ســه بــار تكــرار شــده كــه ذكــر »ال نبــی بعــد محمــد« اســت.

هامیــش ملــی »آجــر و آجــركاری در هــر و معــامری ایــران« بــا ارائــه 

7 مقالــه علمــی از یكصــدو ســی و نــه مقالــه ارســالی بــه دبیرخانــه، 

انتشــار 4 كتــاب و 3 ویــژه نامــه و یــك چكیــده مقالــه در ایــن 

حــوزه و بــا پخــش فیلــم منایــش فیلــم »رقــص خــاك« بــه كارگردانــی 

ابوالفضــل جلیلــی عــرص دوشــنبه 2۵ بهمــن بــه كار خــود پایــان داد.
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سمیرا خوانساری

ــی موزه هــای  ــه مل ــام، اســتاد دانشــگاه، عضــو كمیت غام رضــا راه پی

هــر ایران)ایكــوم( و عضــو پژوهشــكده مركــز اســناد كتابخانــه ملــی 

ایــران در نشســتی بــا عنــوان " نقــش خــط كوفــی بنایــی )معقلــی( 

ــران" از مجموعــه نشســت های تخصصــی »هامیــش  در معــامری ای

ملــی آجروآجــركاری در هــر و معــامری ایــران« بــه بررســی ایــن نوع 

خــط در معــامری پرداخــت.

ــار  ــی را در اختی ــه اله ــد، دو ودیع ــه خداون ــان اینك ــا بی ــدا ب او ابت

ــان« مــا انسان هاســت،  مــا انســان ها قــرار داد كــه »دســت« و »زب

اولــی را وســیله انتقــال اندیشــه در حــوزه نوشــتار خوانــد و دومــی 

را وســیله انتقــال اندیشــه در حــوزه  آواهــا و ســخن نــام نهــاد. ســپس 

بــه بررســی جایــگاه ویــژه کتیبه هــا در تزئیــن بناهــای اســامی 

ــره و نقشخطكویفنبایی)معقلی(درمعماریایران ــزار ذخی ــن اب ــن و ماندگارتری ــا را بارزتری ــت و کتیبه ه پرداخ

انتقــال اطاعــات، اندیشــه، فرهنــگ، هویــت و متــدن بری دانســت 

ــورد  ــح م ــزار و مصال ــوم و مضمــون در كتیبه هــا، اب ــزود: »مفه و اف

ــا،  ــگارش آنه ــط و ن ــوع خ ــا، ن ــر کتیبه ه ــورد نظ ــان م ــتفاده، زب اس

تاریــخ و پیشــینه، نــوع بنــا و محــل قــرار گرفــن آنهــا، مــواردی اســت 

كــه بــه لحــاظ اهمیــت و جایــگاه کتیبــه در تاریــخ متــدن، می توانــد 

مــورد بررســی قــرار گیــرد.«

عضــو پژوهشــكده مركــز اســناد كتابخانــه ملــی ایــران، در مــورد آجــر 

و نقــش آن گفــت: »تزئیــن معــامری اســامی در بــه کارگیــری آجــر و 

نقــش آن فقــط بــه غنــا و پیچیدگــی آن منحــرص منــی شــود؛ بلكــه در 

ــی و فرعــی حاکــم اســت  ــات، نظمــی از شــبکه های اصل ــن تزئین ای

و فضاهایــی را ایجــاد می کنــد کــه منــای اصلــی بناهــا را شــکل مــی 

دهند.«

ــا در  ــازی های بناه ــگاری و مناس ــی در کتیبه ن ــط کوف ــش خ وی نق

دوران تیموریــان را بــه رسحــّد کــامل رســیده، قلمــداد كــرد و ادامــه 

داد: در ایــن دوران بــود کــه انــواع کتیبه ســازی ها بــا خط هــای 

متفــاوت از کاشــی وآجــر تهیــه می شــد و ایــن امــر موجــب رونــق 

ــرق  ــی مع ــای کاش ــث در کتیبه ه ــی و ثل ــط کوف ــری خ ــه کارگی و ب

ــان  ــر خوشنویس ــتفاده از ه ــه اس ــری و در نتیج ــای آج ــا کتیبه ه ی

بــزرگ بــود.«

نویســنده كتــاب »خوشنویســی و كتاب آرایــی در متــدن ایــران«، در 

مــورد کاربــرد وســیع خــط  كوفــی در پهنــه جغرافیــای جهــان اظهــار 

ــی  ــط کوف ــوص خ ــت در خص ــای پراهمی ــی از نکته ه ــت: »یک داش

آن اســت کــه کاربــردی بــه وســعت پهنــای وســیع جغرافیــای آن روز 

متــام ماملــک اســامی داشــته اســت. پــس بــه نوعــی می تــوان گفــت 

ــی، فصــل مشــرتک همــه جوامــع مســلامن و نقطــه  ــه خــط کوف ك

اتحــاد مســلامنان شــمرده می شــود.«

ــت  ــا، کیفی ــی همت ــرصی ب ــت هــای ب ــن نشســت، قابلی ســخران ای

شــیوه های  زایــش  قابلیــت  جنبشــی،  نیــروی  ایجــاد  رمزگونــه، 

متنــوع را از جملــه ویژگی هــای خــط کوفــی دانســت و انــواع خــط 

ــی،  ــی معمول ــی، کوف ــی بنائ ــرد: »کوف ــوان ك ــه عن ــی را اینگون كوف

کوفــی شــجری، کوفــی تزئینــی، کوفــی مشــبک تزئینــی، کوفــی 
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ــا  ــی ب ــی تزئین ــدار، کوف ــی گل و برگ ــی تزئین ــی هندســی، کوف تزئین

ــان،  ــامیل انس ــا ش ــی ب ــی تزئین ــلیمی و کوف ــای اس ــرکات بنده ح

تشــكیل می دهنــد.« را  ایــن خــط  دســته بندی های 

مــورد  در  ایران)ایكــوم(،  هــر  موزه هــای  ملــی  كمیتــه  عضــو 

قدیمی تریــن نــوع خــط کوفــی كــه »خــط معقلــی« اســت، گفــت: 

»خطــوط آجــری کــه بــه »خــط ُمعقلــی« یــا »خــط بنایــی« مشــهور 

اســت، از خــط کوفــی منشــعب شــده و ســه نــوع ســاده، متوســط و 

پیچیــده دارد و به کارگیــری ایــن خــط در زمــان ســلجوقیان صــورت 

گرفتــه کــه از آن بــه منظــور تزئیــن کتیبه بناهــا و پوشــِش گنبدهــا 

اســتفاده شده اســت.«

ــی  ــرد: »خط معقل ــح ك ــه تری ــی را اینگون ــط معقل ــول خ وی، اص

بــا  و  شطرنج کشــی  و  جدول بنــدی  چهارچــوب  در  بنائــی،  یــا 

ــی، در  ــا افق ــودی و ی ــه صــورت عم ــن اجــزای حــروف ب ــرار گرف ق

ــود،  ــدی می ش ــع خانه بن ــورت مرب ــه ص ــه ب ــطرنج، ک ــوب ش چهارچ

پدیــد می آیــد. بــه طــور کلــی، حــرکات ایــن خــط و برخــورد اجــزا 

ــه 9۰ درجــه شــکل می گیــرد  ــا یکدیگــر، تحــت زاوی و حــروف آن ب

ــا زیــر و زبــر  و خطــوط بنایــی اغلــب از نقطه گــذاری، تشــدید و ی

ــانه ها  ــن نش ــتفاده از ای ــز اس ــواردی نی ــا در م ــت، ام ــاز اس ــی نی ب

ــت. الزم اس

غام رضــا راه پیــام، در پایــان، 9 گونــه از انــواع خــط  معقلــی از جملــه 

»خــط  بنایــی یــا معقلــی ســاده«،» بنایــی منفــرد«، »بنایی مســطح«، 

»بنایــی متداخــل«، »بنایــی مسلســل«، »بنایــی هزار بافــت«، »بنایــی 

ــمرد  ــه رجی«را برش ــی س ــی موف ــی« و »بنای ــی کوف ــی«، »بنای ترنج

و عكس هایــی از ایــن منونه هــا بــرای حضــار بــه منایــش گذاشــت.

 

فرزاد زادمحسن

پژوهشــكده هــر، هشــتمین نشســت از سلسله نشســت های »هــر 

معــارص« را بــا بررســی كتــاب »آنچــه هــر اســت« اثــر آرتــور دانتــو 

برگــزار كــرد.

در ایــن نشســت كــه آن را کمیتــه هــر معــارص گــروه تاریــخ 

ــا همــکاری پژوهشــکده فرهنــگ، هــر و  هــر پژوهشــکده هــر، ب

معــامری جهــاد دانشــگاهی، عــرص روز سه شــنبه  19 بهمــن در محل 

ایــن پژوهشــكده برگــزار کــرد، محمدرضــا ابوالقاســمی عضــو هیئــت 

علمــی دانشــگاه تهــران و امیــر نــرصی، عضــو هیئت علمی دانشــگاه 

عامــه طباطبایــی، بــه بررســی كتــاب »آنچــه هــر اســت« اثــر آرتــور 

دانتــو پرداختنــد.

ــده  ــه فری ــا ترجم ــو، ب ــور دانت ــر آرت ــت« اث ــر اس ــه ه ــاب »آنچ كت

فرنودفــر، را نــر چشــمه در ســال 1394 منتــر کــرد. آرتــور دانتــو، 

ــر  ــاس تفك ــت؛ اس ــی )1924-2۰13( اس ــارص آمریكای ــوف مع فیلس

دانتــو مواجهــه جهــان شــناختی بــا مســائل اســت؛ او در پــی تعریــف 

ــری  ــر ه ــول و اث ــش از محص ــد بی ــد و رون ــه فراین ــت و ب ــر اس ه

توجــه دارد؛ در اندیشــه او همــواره دیدگاهــی مقایســه ای بــه چشــم 

می خــورد.

ــا موضــوع »دیالكتیــك  محمدرضــا ابوالقاســمی ســخرانی خــود را ب

نقاشــی و عكاســی« بــا مترکــز بــر فصــل چهــارم کتــاب ارائــه داد. وی 

در توضیــح محتــوای ایــن فصــل گفــت: دانتــو در این فصــل از رقابت 

بیــن هرهــا در دوره رنســانس ســخن گفتــه اســت كــه ایــن رقابــت 

ــده  ــه س ــا از میان ــد؛ ام ــام می رس ــه امت ــنگری ب ــان دوره روش ــا پای ب

ــاره  ــی، دوب ــرگ،  نویســنده و منتقــد آمریكای بیســتم، كلمنــت گرین

ــاره  ــن ب ــود را در ای ــدگاه خ ــد؛ وی دی ــده می كن ــث را زن ــن مبح ای

ــه »بــه ســوی الئوکــون جدیــد« عرضــه کرده اســت؛  ــا انتشــار مقال ب

او بــر ایــن بــاور اســت كــه چنانچــه نقاشــی بخواهــد نقــاش مبانــد، 

ــاً  ــت كام ــن حرك ــادار باشــد؛ ای ــودن نقاشــی وف ــه تخــت ب ــد ب بای

ــانس  ــان رنس ــن از زم ــود؛ بنابرای ــرب ب ــی غ ــیر نقاش ــاف مس در خ

تــا ســده بیســتم نقاشــی غــرب بــه انحــراف رفــت و از میانــه ســده 

نقدكتاب»آنچههرناست«اثرآروتردانتو
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بیســتم بــا ظهــور ادوارد مانــه،  نقــاش فرانســوی، دوبــاره بــه مســیر 

اصلــی بازگشــت.

ــه در  ــكار ادوارد مان ــل ان ــش غیرقاب ــر نق ــد ب ــا تأكی ــمی ب ابوالقاس

ــت  ــاب،  اهمی ــدار شــدن ســوژه های كمی پیشــرد هــر نقاشــی، پدی

یافــن نــگاه در تابلــوی نقاشــی، تغییــر شــكل دادن عنــارص تابلــو و 

عــدم بازمنایــی منونــه طبیعــی را از شــاخصه های مهــم نقاشــی مانــه 

دانســت كــه  بســیار مــورد توجــه قــرار گرفته اســت؛. ســبك نقاشــی 

مانــه بــه شــدت تحــت تأثیــر نقاشــی ســنتی اســپانیایی اســت كــه 

بــه وضــوح در تابلــوی »املپیــا« دیده می شــود. نكتــه حائــز اهمیــت 

ایــن اســت كــه نقاشــی بــا مانــه بــه خودآگاهــی و اســتقال می رســد 

ــر  ــه آغازگ ــتیم و مان ــون وی هس ــدرن را مدی ــی م ــع نقاش و در واق

هــر مــدرن اســت. 

وی افــزود: در جــدال بیــن عكــس و نقاشــی،  عــده ای از نقاشــان بــر 

ایــن باورنــد كــه نقــاش،  واقعیــت و فیگــور را بهــرت از عكــس منتقــل 

ــود؛  ــه منی ش ــی مواج ــال چندان ــا اقب ــه ب ــن نظری ــا ای ــد؛  ام می كن

چراكــه بهــرت ایــن اســت كــه هــر كــدام از ایــن دو هــر، راه خــود را 

ادامــه داده و مســیر مســتقلی پیــدا كننــد.

ــام  ــا ن ــاب ب ــن كت ــه بررســی فصــل ســوم ای ــرصی،  ب ــر ن ســپس امی

ــوان  ــا عن ــدن در فلســفه هــر« پرداخــت و در ســخرانی خــود ب »ب

»دو بــدن، دو جهــان« بــه مقایســه بیــن یــك نقــاش فرانســوی بــه نام 

نیــكا پوســن و فیلســوف فرانســوی بــه نــام دكارت،  کــه اشــخاصی 

بــا دو دیــدگاه متفــاوت هســتند، پرداخــت و بحــث را بــا نقــل قولــی 

از دانتــو آغــاز كــرد.

وی افــزود: دو دیــدگاه نســبت بــه بــدن انســان وجود دارد؛ نخســت، 

علمــی كــه بــه تناســب اعضــای بــدن می پــردازد و طــی 2۵۰۰ ســال 

هیــچ تغییــری نكــرده اســت؛ در ایــن نگــرش بــه فیزیــك بــدن انســان 

و كاركــرد ظاهــری آن توجــه شــده اســت؛ بــه عبــارت دیگــر در ایــن 

دیــدگاه ســاختار مورفولوژیــك بــدن حائــز اهمیــت اســت. دیــدگاه 

ــی  ــدن مبتن ــی ب ــود، بازمنای ــرح می ش ــو مط ــوی دانت ــه از س دوم، ك

ــر،   ــن هایدگ ــه مارتی ــه ك ــت؛ هامنگون ــدن اس ــی ب ــوال درون ــر اح ب

فیلســوف بــزرگ آملانــی در ایــن بــاره می گویــد: »حــال و هــوا آشــكار 

ــد«. ــه روزگار می گذران ــه اســت و چگون می ســازد كــه آدمــی چگون

ــفه  ــه فلس ــی ك ــت: از آنجای ــدگاه گف ــن دو دی ــن ای ــرصی در تبیی ن

ــاز  ــت،  دكارت را آغ ــك اس ــت نزدی ــرش نخس ــه نگ ــیار ب دكارت بس

ــه  ــت ك ــاور اس ــن ب ــر ای ــم؛ دكارت ب ــرض می كنی ــد ف ــفه جدی فلس

ــان ذهــن  ــم اســت؛ وی می ــز از بدن آنچــه مــن هســتم كامــاً متامی

ــد  ــتگاهی می دان ــابه دس ــدن را مش ــت و ب ــل اس ــز قائ ــدن متای و ب

كــه برخــی از حــركات آن، همچــون پلــك زدن و نفــس كشــیدن بــه 

ــی را  ــتم عصب ــرد و سیس ــام می گی ــودآگاه انج ــودكار و ناخ ــور خ ط

كلیــد ایــن اعــامل می دانــد؛ بنابرایــن دكارت هــامن اصولــی را بــرای 

ــر متــام كائنــات  فیزیولــوژی انســان در نظــر می گیــرد كــه مبتنــی ب

اســت.

ــاد  ــث ایج ــی باع ــر دكارت ــده تعابی ــراق ش ــه اغ ــه داد: منون وی ادام

نظریــه المــرتی شــده كــه ایــن نظریــه متــام رفتارهــای مبتنــی بــر بدن 

را بــر اســاس اصــول مكانیكــی تفســیر می كنــد؛ منونــه ایــن نگــرش 

بــه وضــوح در كارهــای هانــری لــژه دیــده شده اســت؛ بــا ایــن حــال 

ــت؛  ــه داشته اس ــن نظری ــر ای ــی ب ــل نقدهای ــه دو دلی ــز ب دكارت نی

نخســت اینكــه بــدن در مقــام ماشــین منی توانــد كاربــر اصلــی 

ــا ورودی  ــن کــه خروجــی ماشــین متناســب ب ــان باشــد و دوم ای زب

ــر داده  ــود را تغیی ــدگاه خ ــز دی ــن دكارت نی ــت. بنابرای ــین اس ماش

ــاس های درد،  ــا احس ــت ب ــه: »طبیع ــد ك ــان می كن ــه بی ــن گون و ای

گرســنگی و تشــنگی بــه مــن می آمــوزد كــه حضــور مــن در بدنــم، 

فقــط ماننــد حضــور ناخــدا در كشــتی نیســت؛ بلكــه پیونــد مــن بــا 

ــك واحــد را تشــكیل  ــدن ی ــم وســیع تر اســت، چنانكــه مــن و ب بدن

می دهیــم.« و بــه ایــن ترتیــب بــه دیــدگاه نیــكا پوســن می رســیم.

ــر  ــد بیانگ ــین منی توان ــاً ماش ــرد: طبیعت ــح ك ــان ترصی ــرصی در پای ن

پیشــامدهای متنــوع زندگــی باشــد و منی تــوان بــدن را بــه یــك 

ماشــین تشــبیه کــرد؛ آنچنــان كــه دانتــو دربــاره نیــكا پوســن 

اســرتس  و  درد  نظیــر رس  انفعاالتــی  و  ادراك  »بــرای  می گویــد: 

ــن  ــی های پوس ــه در نقاش ــی ك ــل فیگورهای ــت؛ مث ــدن داش ــد ب بای

می كنیــم«. مشــاهده 

پایان این نشست به پرسش و پاسخ اختصاص یافت.  
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الهام طالبی

كتــاب »فرهنــگ مــواد و تكنیــك هــای مجسمه ســازی« نوشــته جــان 

ــف،  ــه تألی ــط مؤسس ــژاد توس ــان محمدی ن ــه مرج ــا ترجم ــز ب مایل

ترجمــه و نــر آثــار هــری )مــن( فرهنگســتان هــر منتــر شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی فرهنگســتان هــر، فقــدان منابــع نظــری 

ــا  تخصصــی فارســی در حــوزه هــر مجســمه ســازی در مقایســه ب

ســایر هرهــای تجســمی منجــر گردیــد تــا مؤسســه مــن فرهنگســتان 

هــر منبــع جامعــی دربــاره  مــواد و اســلوب هــای ایــن حــوزه  بــا 

عنــوان »فرهنــگ مــواد و تكنیك هــای مجسمه ســازی« منتــر كنــد.

ــاب در مــورد مــواد و شــیوه های تخصصــی مجسمه ســازی   ایــن كت

اســت. جــان مایلــز نویســنده كتــاب معتقــد اســت كــه تســلط  بــر 

ــر  ــه تصوی ــردی و ب ــان ف ــد را در بی ــدرت هرمن ــواع شــیوه هــا، ق ان

ــد. ــه شــدت تقویــت می كن ــده هایــش ب كشــیدن ای

ــمه  ــوان مجس ــی ت ــت. م ــی اس ــاز انگلیس ــمه س ــز مجس ــان مایل ج

ــش نشــانان  ــود  آت ــرادران ،شــناگران و یادب ــام ، ب ــود ویلی هــای یادب

ــرد. ــام ب ــار وی ن ــره آث ــی را در زم مل

مایلــز همچنیــن چندیــن كتــاب در حــوزه ســاخت مجســمه و 

مجســمه های  ســیامنی،  مجســمه های  جملــه  از  آن  شــیوه های 

ــری  ــمه، ریخته گ ــاخت مجس ــرای س ــری ب ــك ریخته گ ــی، تكنی بتون

كتاب»فرهنگموادوتكنیكهای
مجسمهسازی«منتشرشد

برنــز در كارگاه، مدل ســازی پیكــره و رسدیــس و ســاخت پیكــره 

ــت. ــرده اس ــف ك ــانی تألی انس

 در كتــاب »فرهنــگ مــواد و تكنیك هــای مجسمه ســازی« انــواع 

مــوادی كــه در ایــن رشــته  بــه كار مــی رود؛ شــیوه هــای اســتفاده از  

آنهــا و همچنیــن ابــزارآالت  و مــواد واســطه، مــواد اصلــی و ســنتی 

مجســمه ســازی ماننــد ســنگ، چــوب، فلــز و گل  و  مــواد جدیدتــر 

بــه واســطه پیرفــت تكنولــوژی وارد ایــن عرصــه شــده و همچنیــن 

روش هــای اســتفاده از آنهــا در ایــن كتــاب بــه تفصیــل بیــان شــده 

اســت.   

ــت  ــب اس ــیوه های نص ــی ش ــاب، جامنای ــن كت ــث ای ــر مباح  از دیگ

كــه مجســمه ســازان  از مرحلــه طراحــی تــا ارائــه  یــك مجســمه  بــا 

آن مواجــه هســتند. 

در دیباچــه مرتجــم در بــاب فقــدان منابــع ایــن حــوزه چنیــن آورده 

ــه ایــن موضــوع  اســت: »تاكنــون تنهــا كتابــی كــه به طــور جــدی ب

پرداختــه، كتــاب »مجســمه های ســفالین« اثــر جــان بی.كنــی اســت 

كــه توضیحــات نســبتاً مفصلــی در مــورد مدل ســازی قالــب گیــری، 

پخــت لعــاب دادن و همچنیــن ابــزار و مــوارد مــورد اســتفاده 

ــا  ــد. ام ــی ده ــه م ــفالی ارائ ــمه های س ــاخت مجس ــد س در فرآین

هامن گونــه كــه از نامــش پیداســت ایــن كتــاب تنهــا بــه رشح  

شــیوه های مجسمه ســازی بــا گل اختصــاص یافتــه اســت.«

جــان مایلــز معتقــد اســت كــه  دیدگاه هــا و رویكرد هــای متفــاوت 

و متضــادی درخصــوص ارزش هــای  مهارتــی  مجسمه ســازی نســبت 

ــه  ــه ای ب ــای هــر نگارخان ــه گذشــته وجــود دارد. از نظــر وی دنی ب
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نــو آوری و ایده هــای خاقانــه بــه منزلــه  فعالیت هــای هــری اصیــل 

و حقیقــی می نگــرد. شــاید حقیقــت چنیــن  باشــد امــا زمانــی كــه 

ــواع  ــی ان ــم دوام و حت ــواد ك ــتفاده از م ــا اس ــع ب ــای بدی ــده ه ای

ــی ســاخته می شــوند دیگــر  ــی و بازیافت ــواد دور ریختن ــون م گوناگ

نیــاز چندانــی بــه مهــارت فــردی مجســمه ســاز وجــود نــدارد و در 

ــؤال  ــر س ــرت« زی ــر به ــه بدیع ت ــر چ ــوم »ه ــه مفه ــت ك ــن جاس ای

مــی رود.

ــد و  ــواد خــام جدی ــه م ــان دارد ك ــد مجســمه ســاز اذع ــن هرمن ای

توســعه روزافــزون آن هــا تأثیــر فراوانــی بــر فرآیندهــا و شــیوه های  

هــری داشته اســت؛  امــا چنیــن اتفاقــی رضورت اساســی بــرای 

ــد  ــای دارن ــنت ها ج ــب س ــه در قل ــی ك ــری و درك مهارت های فراگی

ــد داد. ــر نخواه را تغیی

نویســنده در ذیــل عنــوان »مــواد اولیــه مجسمه ســازی«دیدگاه 

ــد  ــا ح ــازی ت ــام مجسمه س ــواد خ ــرتدگی م ــورد گس ــروز را در م ام

ــد. ــر می دان ــخ ه ــر تاری ــت تأثی ــادی تح زی

مجسمه ســازی  مــواد  انحصــاری  تقســیم بندی  مــورد  در  وی 

صنعت گــران  یــا  مجسمه ســازان  گذشــته  »در  می نویســد: 

ــاب  ــی انتخ ــای متفاوت ــاس ماك ه ــر اس ــش را ب ــری خوی ــانه ه رس

ــاخت  ــور س ــه درخ ــوادی ك ــرتس، م ــه در دس ــواد اولی ــد. م می كردن

ــه  ــول جامع ــورد قب ــه م ــوادی ك ــا م ــوده ی ــاد ب ــا من ــمه  ی آن مجس

خریــداران بــود، قیمــت محصــول و عامــل  بســیار مهــم دیگــر كــه 

ارائــه مجســمه  و رابطــه آن بــا جامعــه ای كــه در آن تولیــد می شــد، 

ماك هایــی بودنــد كــه ایــن انتخــاب را تحــت تأثیــر قــرار می دادنــد 

ــر  ــی ه ــای اصل ــا انگیزه ه ــد ب ــده جدی ــتانه س ــدان  در آس . هرمن

ــازه مجســمه ها و  ــا نگاهــی ت ــه رو شــده و ب ــدوی« روب »فرهنــگ ب

ــری را  ــی  بی نظی ــد و هامهنگ ــاهده كردن ــان را مش ــری آن ــار ه آث

ــد. ــخیص دادن ــار تش ــن آث ــه در ای ــواد اولی ــمه و م ــان مجس می

 وی در ادامــه از رواج آثــاری از مــواد ناپیــدار و نخســتین  تأثیــرات 

هــر قبیلــه ای بــر هرمندانــی كــه در پاریــس و لنــدن جمــع شــده 

ــد. ــد  اشــاره می كن ــد در آغــاز ســده جدی بودن

 مایلــز در این بــاره اذعــان دارد كــه اغلــب ایــن گونــه آثــار بــا احــرتام  

ــد  ــه تأكی ــوند و در نتیج ــی ش ــه داری م ــر نگ ــر فاخ ــوان ه ــه عن ب

ــود  ــان وج ــر روی آن ــی ب ــای محافظت ــامل روش ه ــر اع ــیاری  ب بس

دارد.

ایــن مجســمه ســاز انگلیســی در نتیجــه معتقــد اســت دوران ارزیابی  

ــه مــواد ســنتی  و  ــر اســاس شــباهت های آن  ب ــد ب یــك مــاده جدی

ــد  ــد یــك مــاده جدی ــان رسیده اســت و مــا بای ــه پای گــران قیمــت ب

را بــر اســاس قابلیــت هــای ذاتــی آن در ارتبــاط  بــا تعاریــف كلــی 

مجســمه  بــه عنــوان  یــك فــرم ســه بعــدی  مســتقل یــا یــك نقــش 

برجســته، مــورد ماحظــه قــرار دهیــم.

در ذیــل همیــن عنــوان دیدگاهــی كــه مجســمه، بــه عنــوان یك حجم 

كنــده كاری شــده و پیكــره یــك حجــم ریخته گــری عنــوان شــده اســت 

را از عــوارض تعجــب آور دوران ویكتوریایــی می دانــد كــه همچنــان 

بــر جــای مانده اســت. نویســنده ایــن نگــرش را  بــر اســاس برداشــتی 

غلــط از دوران رنســانس و از دیدگاهــی كــه در ارتبــاط بــا میــكل آنــژ 

و بــی میلــی او نســبت  بــه برنــز  ابــراز شــده بود؛ می دانــد.

وی تفــاوت ایــن دو رویكــرد را در مقایســه آثــار مارینــو مارینــی و 

ــن موضــوع   ــن می نویســد: » ای ــد و چنی هــری مــور بررســی می كن

مربــوط بــه نخســتین برخــورد افــراد بــا هــر مجسمه ســازی اســت. 

البتــه  هــردوی ایــن روش هــا  بــه طــور انحصــاری نیســتند. آنهایــی 

كــه بــه مدل ســازی می پردازنــد ناگزیــر از كنــده كاری نیســتند و 

بالعكــس. امــا آثــار مارینــو مارینــی مثــال خوبی اســت از برجســتگی 

ــازی  ــیوه مدل س ــه ش ــه ب ــار وی ك ــر آث ــل دیگ ــیوه در مقاب ــك ش ی

ــت و  ــوردار اس ــی برخ ــت باالی ــده از كیفی ــق ش ــری خل و قالب گی

ــادی از مجسمه ســازان  ــر تعــداد زی در دهــه هــای 194۰ و 196۰ ب

اروپایــی و امریكایــی تأثیــر شــگرفی گذاشــته اســت . البتــه در 

بــه شــیوه  پایانــی عمــر تعــدادی مجســمه ســنگی  ســال های 

كنــده كاری خلــق كــرد كــه بــه وضــوح حاكــی از عــدم اطمینــان وی 

ــت. ــده كاری اس ــیوه های كن ــواد و ش ــه م ــبت  ب نس

ــاد  ــاً متض ــردی كام ــر رویك ــور بیانگ ــری م ــر كار ه ــوی دیگ از س

اســت. متامــی مجســمه های وی  بــر اســاس درك قــوی از وزن  تــوده 

و تراكــم بــا فــرم در آمیخته انــد. تكــه ســنگ نیــروی راهنــامی آثــار 

اوســت كــه نشــان دهنده ذهنیــت هرمنــد اســت. در هــر حــال  هــر 

دوی ایــن مــردان مجسمه ســاز بــوده و بــه خلــق مجســمه اشــتغال 

داشــتند.«

هــری مــور ترجیــح مــی داد بــرای ســاخت ماكــت بــه شــیوه 

مدل ســازی و كنــده كاری بــه طــور مســتقیم روی گــچ كار كنــد و در 

ایــن شــیوه بــا اتــكای بــه تجربیــات خویــش در حــوزه ســنگ تراشــی 

نوعــی ارتبــاط برقــرار كنــد. نویســنده تصاویــری از وی را درحــال كار  

ــر كرده اســت. ــچ در كارگاهــش منت ــا گ ب

ــرای نام گــذاری دوره هــای  ــگاران ب ــخ ن ــی كــه تاری ــاب عناوین در كت

تاریخــی بــكار برده انــد اشــاره می كنــد . جــان مایلــز  دربــاره علــت 

ــرص  ــز  و ع ــرص برن ــنگ، ع ــرص س ــد: » ع ــذاری می نویس ــن نام گ ای

آهــن بــه درك تاریخــی  مــواد كمــك می كنــد ســنگ برنــز آهــن در 

ــه  ــد كــه طــی قرن هــا ب ــار گل و چــوب پنــج مــاده اصلــی  بودن كن

ــن  ــوع ای ــود و تن ــدند. وج ــه كار گرفته ش ــازان ب ــیله مجسمه س وس

مــواد بســتگی بــه الگوهــای جغرافیایــی و زمین شناســی هــر منطقــه 

دارد. كمبــود برخــی از مــواد برآثــار تولیــد شــده در فرهنگ هــا 

تأثیرگــذار بوده اســت. بــرای مثــال چــوب نــزد  اســكیموها مــاده ایــی 

كمیــاب و بــا ارزش محســوب می شــد در نتیجــه مجســمه هایی كــه 

از جنــس چــوب می ســاختند اهمیــت آیینــی بســیار زیــادی داشــتند. 

كمبــود چــوب در جزایــر ایســرت نیــز نتیجــه مشــابهی را بــه دنبــال 

داشــت.«

ــوان گــروه  ــا عن ــاری ب ــا كیفیــت از آث ــاب تصاویــری ب در انتهــای كت

خرس هــا اثــر پائــول منشــیپ، هندســه و ســنگ  اثــر مایــكل كنــی، 

فــواره كوئادریــگا اثــر جــان مایلز)نویســنده كتــاب(، مجســمه متــام 

ــر  ــل زن اث ــی بوردن،طب ــر آنتون ــز، اســب اث ــور ایرهم ــر آی شــده اث

ــت. ــندل و ... آمده اس ــل س مای

ــواد و تكنیك هــای مجسمه ســازی« نوشــته جــان  ــگ م  كتاب»فرهن

ــف،  ــه تألی ــط مؤسس ــژاد توس ــان محمدی ن ــه مرج ــا ترجم ــز ب مایل

ترجمــه و نــر آثــار هــری )مــن( فرهنگســتان هــر در 33۵ صفحــه 

ــازار نــر شده اســت. ــا قیمــت 24 هــزار تومــان روانــه ب و ب

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

ولــی عــرص نرســیده بــه چهــارراه طالقانــی شــامره 1۵۵۰ ســاختامن 

مركــزی فرهنگســتان هــر فروشــگاه مركــزی مؤسســه مــن مراجعــه 

مناینــد و یــا بــا شــامره تلفــن  6649۰99۰ متــاس حاصــل مناینــد.
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مولود زندی نژاد

پروفســور رشیــف حســین قاســمی در نشســت تخصصــی »معــامری 

مناظــر شــهری در ایــران صفــوی و هنــد گوركانی«اظهــار داشــت: در 

ــد هیچــگاه باغ ســازی صــورت منی گرفــت امــا در دوره هامیــون  هن

ــا آن  ــا شــد كــه ت ــی بن ــه ســبك باغ هــای ایران ــاغ ب شــاه نخســتین ب

زمــان هندیــان در بناســازی خــود اســتفاده منی كردنــد.

نشســت تخصصــی »معــامری مناظــر شــهری در ایــران صفــوی 

ــف حســین قاســمی،  ــا حضــور پروفســور رشی ــی« ب ــد گوركان و هن

اســتاد زبــان و ادبیــات فارســی و باستان شــناس كشــور هنــد، شــنبه 

2 بهمن مــاه در ســالن هامیش هــای فرهنگســتان هــر برگــزار شــد. 

در ایــن نشســت محمدعلــی معلم دامغانــی رئیــس فرهنگســتان 

هــر، علیرضــا اســامعیلی معــاون پژوهشــی، اكــرم پوراكــی مدیــركل 

ــس  ــی رئی ــادی ربیع ــا، ه ــه صب ــت مؤسس ــل و رسپرس اموربین املل

پروفسورشریفحسنیقامسی:
باغهایهندوستانازباغهایایراینالگو

برداریشهد

ــدا اخــوان  ــه، نریــن دســتان، ن پژوهشــكده هــر، عبدالحســین الل

اقــدم از اعضــای هیئــت علمــی فرهنگســتان هــر، زهــرا مهاجــری 

كتابخانــه  رئیــس  امیــری  ناهیــد  و  رسپرســت روابــط عمومــی 

تخصصــی هــر حضــور داشــتند.

ــات فارســی  ــان و ادبی پروفســور رشیــف حســین قاســمی اســتاد زب

ــاره ای از توضیحــات  و باســتان شــناس در ایــن نشســت بــه ارائــه پ

دربــاره زمینه هــای تحصیــات تكمیلــی خــود پرداخــت و در ادامــه 

اظهــار داشــت: دهلــی بزرگ تریــن مركــز باستان شناســی را دارد 

كــه بعــد از پایــان دوره كارشناســی ارشــد ادبیــات در ایــن دانشــگاه 

ــار معــامری در  در رشــته باستان شناســی تحصیــل كــردم. بهرتیــن آث

دهلــی وجــود دارد كــه چــون متولــد ایــن شــهر هســتم و در آنجــا 

زندگــی می كنــم، متــام آثــار و ســبك های معــامری در دهلــی را 

مــورد مطالعــه قــرار دادم.

وی دربــاره منشــاء پیدایــش ســبك معــامری اســامی در شــهر دهلــی 

گفــت: ایــن مســئله رخــدادی بــزرگ دربــاره معــامری هند محســوب 

ــه آن پرداخــت و  ــاه ب ــك نشســت كوت ــوان در ی ــه منی ت ــود ك می ش

اجبــاراً بســیار مختــرص بــه توضیــح آن می پــردازم.

ــه داد: مســلامن ها در  ــه ادام ــن زمین ــن اســتاد دانشــگاه در همی ای

ســده ســیزدهم میــادی بــه عنــوان فرمانــروا بــه دهلــی می رســند و 

نخســتین پادشــاه مســلامن در ایــن شــهر »قطب الدیــن ایبــک« نــام 

ــاز  ــهر آغ ــن ش ــت خــود را در ای ــال 12۰6 حكوم ــه در س داشــت ك

كــرد. البتــه پیــش از ایــن مســلامنان در پنجــاب زندگــی می كردنــد و 

حكومــت داشــتند، ماننــد محمــود و پرانــش كــه پادشــاهان بزرگــی 

ــد محســوب می شــوند. ــخ هن در تاری

ــاره  ــه توضیــح بیشــرت در ایــن ب اســتاد برجســته دانشــگاه دهلــی ب

پرداخــت و افــزود: بااســتقرار مســلامنان در دهلــی، نخســتین 

مســجد نیــز بــا نــام »قُطُــب منــار« در ایــن شــهر ســاخته شــد كــه 

ــرار دارد.  ــی ق ــهر دهل ــه در ش ــت ك ــی اس ــن بناهای از معروف تری

ــن  ــلامنان ای ــود و مس ــدوان ب ــت هن ــز حكوم ــش مرك ــی از پی دهل

مســجد بــزرگ و عظیــم را بــه گونــه ای بنــا كردنــد تــا نخســتین مركــز 

مســلامنان باشــد. البتــه ایــن مســجد نشــانی از ســبك هــر اســامی 

نــدارد، ولــی بهرتیــن معــامران ایــن بنــا را ســاختند كــه تــا آن زمــان 

نظیــر نداشــت. ایــن مســجد دارای منــاری اســت كــه بســیار بلنــد و 

ــه  ــه خــط كوفــی در دورادور آن، كتیب ــی از قــرآن ب زیباســت و آیات
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نــگاری شده اســت.

ایــن مصحــح بــزرگ ســپس بــه سلســله هایی از پادشــاهان گوركانــی 

و حضــور مســلامنان در دهلــی كــه در حــدود شــش ســده بــه طــول 

انجامیــد پرداخــت و یــادآور شــد: بیشــرتین و بی نظیرتریــن بناهایــی 

كــه در دهلــی ســاخته شــد در دوره تیموریــان بوده اســت كــه 

معــامری خاصــی در آن زمــان رواج داشــت. در ایــن دوره از ســنگ 

خــارا كــه ســنگی بســیار ارزان و ســخت بــه شــامر می رفتــه در 

ســاخت بناهــا اســتفاده شده اســت در صورتــی كــه بناهــای گذشــته 

ــد. ــتفاده می كردن ــر اس ــنگ های مرم از س

ایــن اندیشــمند بــزرگ مســلامن بــه نخســتین باغ هایــی كــه از 

ــرد: در  ــح ك ــاره و ترصی ــت اش ــمه می گرف ــی رسچش ــای ایران باغ ه

ــون  ــد هیچــگاه باغ ســازی صــورت منی گرفــت امــا در دوره هامی هن

ــا آن  ــا شــد كــه ت ــی بن ــه ســبك باغ هــای ایران ــاغ ب شــاه نخســتین ب

ــد. ــتفاده منی كردن ــود اس ــازی خ ــان در بناس ــان هندی زم

ــد و حكومــت  ــی مســلامنان در هن ــخ فرمانروای ــه تاری وی ســپس ب

ــادل  ــل آن را تب ــرد و حاص ــاره ك ــور اش ــن كش ــی در ای ــاهان ایران ش

نویســندگان، شــعرا و دیگــر هرمنــدان در دو كشــور دانســت و 

یــادآور شــد: بایــد از مــراوده و تبــادل هرمنــدان ایــران و هنــد یــاد 

كــرد كــه موجــب انقــاب بزرگــی در هنــد شــد. ایــن تأثیــر را می توان 

در بناهــای آن دوران مشــاهده كــرد كــه از معــامری دوران اســامی 

رسچشــمه گرفته اســت، بــه عنــوان مثــال تــا آن زمــان ســاخت گنبــد، 

منــار و بــاغ در معــامری هنــد رایــج نبــود و پــس از ورود مســلامنان 

ــد. گرچــه قرصهــا، معبدهــا و قلعه هــای  از ایــن تكنیــك بهــره بردن

بســیاری از زمــان هنــدوان در هنــد برجــای مانــده اســت، امــا 

ــد. ــك معــامری دوره اســامی را ندارن هیچی

ــان  ــان ایرانی ــامری در می ــش مع ــه دان ــمی ب ــین قاس ــف حس رشی

اشــاره و افــزود: ایرانی هــا از دانــش معــامری باالیــی برخــوردار 

بودنــد و هرمنــدان ایرانــی كــه بــه همــراه تیمــور بــه هنــد آمــده 

بودنــد، بناهــای بــزرگ، بی نظیــر و رفیعــی را در هنــد ســاختند، كــه 

تــا آن زمــان وجــود نداشــت. مقــره هامیــون از منونه هــای ایــن نــوع 

ــت و  ــی اس ــته و عظیم ــامری برجس ــه دارای مع ــت ك ــامری اس مع

حتــی ســاخت منونــه ایــن بنــا مجــدداً غیــر ممكــن بــه نظــر می رســد.

ــر منونه هــای بی شــامری  ــا ذك ــف حســین قاســمی ب پروفســور رشی

ــش  ــا منای ــه ب ــمه گرفت ــامی رسچش ــامری اس ــه از مع ــی ك از بناهای

معــامری  بیشــرت  تریــح  بــه  تاریخــی  منونه هــای  و  عكس هــا 

ــت. ــامی پرداخ اس

این نشست با جلسه پرسش و پاسخ به پایان رسید.

محبوبه حاجی پروانه

حســن ســیدعرب از اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه آزاد اســامی 

ــه  ــی در اندیش ــر و زیبای ــی »ه ــت تخصص ــامل در نشس ــران ش ته

ســهروردی« گفــت: ارشاق و شــهود مبنــای دیدار شناســی در فلســفه 

ســهروردی اســت.

ســومین نشســت از »سلســله نشســت های حكمــت هــر اســامی« 

بــا موضــوع »هــر و زیبایــی در اندیشــه ســهروردی« عــرص دوشــنبه، 

ــد.  ــزار ش ــر برگ ــتان ه ــای فرهنگس ــالن هامیش ه ــن در س 11 بهم

ــی،  ــاون پژوهش ــامعیلی مع ــا اس ــور علیرض ــا حض ــت ب ــن نشس ای

ــتادان،  ــی از اس ــی و جمع ــط عموم ــت رواب ــری رسپرس ــرا مهاج زه

دانشــجویان و عاقه منــدان بــه مباحــث فلســفی برگــزار و در آن دو 

مقالــه علمــی ارائــه شــد. در ابتــدای نشســت اســامعیل پناهــی عضو 

گــروه نقــد هــر پژوهشــكده هــر بــه رشح مقدمــه ای دربــاره زندگی 

و آثــار شــیخ شــهاب الدین ســهروردی پرداخــت. ســپس »حســن 

ســیدعرب« از اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه آزاد اســامی تهــران 

شــامل، مقالــه اش را بــا عنــوان »دیدارشناســی در فلســفه ســهروردی« 

ارائــه كــرد. وی ســخنان خــود را بــا تریــح مبانــی دیدارشناســی در 

اندیشــه ســهروردی آغــاز كــرد و گفــت: طــرح مبانی دیدارشناســی در 

اندیشــه ســهروردی، بــرای نخســتین بــار اســت كــه مطــرح می شــود 

و تاكنــون پژوهشــی در ایــن خصــوص صــورت نگرفتــه اســت.

ــوم  ــع مفه ــی در واق ــه داد: دیدارشناس ــگاه ادام ــتاد دانش ــن اس ای

افاطونــی اســت و آن ایــن اســت كــه عقــل قــادر اســت در خــودش 

نظــر كنــد. ایــن مفهــوم در فلســفۀ اســامی هــم بعدهــا منتقــل شــد 

ــی  ــرا از فاراب ــم زی ــینا ببینی ــزی ابن س ــار رم ــم در آث و آن را می توانی

ــده اســت. اوج  ــی منان ــز دیگــری باق ــدك نیایش هــا چی ــز، جــز ان نی

طــرح ایــن مســئله در آثــار رمــزی و متثیلــی ســهروردی اســت. البتــه 

در میــان فیلســوفان قــرون وســطی نیــز دیــدار و دیدارشناســی 

ــر  ــتین و برخــی دیگ ــاس آگوس ــار توم ــوده اســت و در آث مطــرح ب

حسنسیدعرب:
اشراقوشهودمبنایدیدارشنایسدرفلسفه

سهروردیاست
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ــم. ــاهده كنی ــوم را مش ــن مفه ــی از ای ــوان منونه  های می ت

وی بــه معنــای دیــدار در دوره جدیــد اشــاره كــرد و افــزود: در دوره 

جدیــد دیــدار بــه معنــای دیگــری مطــرح شــده و در اندیشــه دكارت 

ــم،  ــگاه می كنی ــدار انســان اســت، هــر كجــا ن ــدار، دی منظــور از دی

انســان را می بینیــم و انســان هــر كجــا نــگاه می كنــد، صــورت 

خــودش را می بینــد و ایــن خاصیــت دوره جدیــد بعــد از دكارت 

ــدا  ــون ابت ــه افاط ــت ك ــی اس ــط دیدارشناس ــع بس ــت و در واق اس

گفتــه بــود.

حســن ســیدعرب بــه وادی هــای معرفت شناســی پرداخــت و ادامــه 

داد: یكــی از وادی هــای معرفت شناســی كــه دیدارشناســی در آن 

ــی  ــر اســاس مبان ــل طــرح اســت، فلســفه و هــر اســت، هــر ب قاب

فلســفه ســهروردی، دیــدار بــا اســمی اســت كــه آن اســم مظهــر یــك 

حقیقــت در جهــان اســت. آن حقیقــت جهــان، خــودش را در قالــب 

ــا  ــدار ب ــم، دی ــا آن اس ــدار ب ــه دی ــاند ك ــور می رس ــه ظه ــامیی ب اس

صاحــب آن اســم اســت و ایــن تحقــق را ســهروردی بــا ارشاق معنــی 

كرده اســت. در اینجــا اجــازه می خواهــم كــه كلمــه ارشاق را بــه 

دیــدار معنــا كنــم، زیــرا هــم شــوق و هــم ارشاق بــر اســاس توصیفی 

كــه ســهروردی از آن دارد، بــه معنــای دیــدار اســت كــه مــا اصطاحــاً 

ــی  ــت. یعن ــب اس ــای قال ــهود معن ــه ش ــم ك ــهود می گویی ــه آن ش ب

ــزی و  ــار رم ــفه در آث ــی در فلس ــای دیدارشناس ــهود مبن ارشاق و ش

متثیلــی ســهروردی خصوصــاً در نخســتین اثــرش كــه بیــش از همه در 

ــاره ســخن گفتــه، رســاله »ســفیر ســیمرغ« اســت. این ب

ــت و  ــیمرغ پرداخ ــاله س ــث رس ــح مباح ــه تری ــگر ب ــن پژوهش ای

ترصیــح كــرد: ســفیر ســیمرغ، رســالۀ خودبینــی اســت كــه در ایــن 

ــی  ــق منادهای ــن و عش ــزن، ُحس ــهروردی، ُح ــر س ــار دیگ ــر و آث اث

از یعقــوب، یوســف و زلیخــا هســتند. در واقــع ســهروردی آن 

ــی  ــه معان ــد ك ــف می كن ــود توصی ــفه خ ــی را در فلس ــان ارشاق جه

ــا و  ــف، زلیخ ــون یوس ــی چ ــب منادهای ــی آن را در قال مابعدالطبیع

ــد. ــی می كن ــق معرف ــن و عش ــزن، ُحس ــه ُح ــه مثاب ــوب ب یعق

ــی  ــوم دیدارشناس ــرت مفه ــح بیش ــه تری ــگاه ب ــتادیار دانش ــن اس ای

ســهروردی پرداخــت و افــزود: او معتقــد اســت؛ انســان بــا دیــدار و 

ارشاق معانــی مــاوراء عــامل مــاده، قــادر خواهــد بــود كــه آن معانــی 

را در یــك منادهایــی ماننــد ســه منــادی كــه گفتــه شــد، توصیــف كند. 

ــرض  ــی در ع ــك عامل ــیس ی ــهروردی، تأس ــی س ــع دیدارشناس در واق

عــامل مــاده اســت بــرای توصیــف معانــی كــه مــا بــرای عــامل مــاده 

ــه در  ــال او ُحســن را ك ــوان مث ــه عن ــا می شــود. ب تحقــق دارد، معن

ایــن جهــان اســت: بــه یــك زیبایــی كــه در مــاوراء عــامل مــاده اســت،  

ــد. ــف می كن توصی

وی در ادامــه بــا خوانــش اشــعاری از ســهروردی و موالنــا بــه تریــح 

مباحــث خــود پرداخــت و ادامــه داد: دیدارشناســی ســهرودی مســیر 

شــهود زیبایــی از مصنــوع و صنــع بــه صانــع اســت و یعنــی دیــدار 

بــا احتســاب بــه آن حقیقــت میــر می شــود و بــدون ایــن توجــه و 

ارشاق بــه آن عــامل، مــا زیبایــی را در ایــن عــامل درك می كنیــم.

حســن ســیدعرب در همیــن زمینــه ادامــه داد: در حقیقــت در 

ــوب  ــه مكت ــری چ ــر ه ــچ اث ــهروردی، هی ــی س ــه دیدارشناس اندیش

چــه مصــور، متعلــق بــه زمــان نیســت، زیــرا خاصیــت زمــان، فســاد 

ــخ  ــه تاری ــق ب ــر هــری متعل ــد كــه اث اشــیاء اســت. برخــی معتقدن

اســت كــه بایــد گفــت، اثــر هــری كــه برآمــده از ایــن نــوع جهــان 

ــر  ــه اث ــی ك ــخ هــم نیســت و صفت ــه تاری ــق ب شناســی اســت متعل

ــه  ــت و هم ــی اس ــا و باق ــد، بق ــود می كن ــه خ ــق ب ــری را متعل ه

ــان كــه شــالوده درك و معرفــت انســانی  ــار هــری در رسارس جه آث

ــی هســتند. ــه باق هســتند، هم

وی بــا اشــاره بــه یكــی از متثیل هایــی كــه در رســاله دیگــر ســهروردی 

بــا عنــوان »آواز پــر جرئیــل« اســت بــه تریــح بیشــرت اندیشــه های 

ســهروردی دربــاره زیبایــی پرداخــت و گفــت: در عقــل فعــال، محرك 

تكویــن عــامل اســت. اینجــا عقــل فعــال بــا او حــرف می زنــد و گــوش 

رس بــا عقــل فعــال دیــدار می كنــد و بــا او ســخن می گویــد. از 

دیــدگاه ســهروردی زیبایــی آن چیــزی اســت كــه صــورت لــذت بخش 

داشــته باشــد و امــا برخــی معتقدنــد كــه آنچــه لــذت بخــش اســت 

می توانــد زیبــا نباشــد.

او در پایــان ســخنانش بــه تعریــف كفــر از دیــدگاه ســهروردی 

ــتی،  ــی از هس ــی و ارشاق ــی در درك عقان ــت: زیبای ــت و گف پرداخ

موجــب  آنچــه  هــر  و  اســت  لذت بخــش  صورتــی  بــه  ناظــر 

ــی كفــر حجــاب  ــام دارد. یعن ــر ن ــی شــود، كف حجــاب شــهود زیبای

دیدارشناســی در اندیشــه ســهروردی اســت و زبــان ســهروردی نیــز 

در تعریــف ایــن معانــی رمــزی و متثیلــی اســت زیــرا ســخن از ایــن 

ــت. ــی اس ــن زبان ــد چنی ــی نیازمن ــور متعال ام

ــت علمــی  ــی زاده عضــو هیئ ــن نشســت، طاهــره كامل ــه ای در ادام
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آثــار  دربــاره  مقدمــه ای  بــه رشح  انســانی،  علــوم  پژوهشــگاه 

ســهروردی پرداخــت. وی ســخنان خــود را بــه تریــح مبانــی فلســفه 

مشــائی در فلســفه ســهروردی آغــاز كــرد و چنیــن گفــت: »ســطح 

اول مباحــث ســهروردی اصــول و مبانــی فلســفه مشــائی اســت. در 

ســایر آثــار هــم ایــن مشــهود اســت ولــی در ایــن رســاله هــا كامــاً 

ــائی  ــفه مش ــه رساغ فلس ــری ب ــه نظ ــت. در مرحل ــی شده اس بررس

مــی رود. در مرحلــه دوم كــه مرحلــه تحقــق واقعیــت اســت در فضــا 

و قالــب كامــاً ارشاقــی اتفــاق مــی افتــد. الیــه ســوم را می توانیــم 

یــك مرتبــه باالتــر و فــوق بدانیــم كــه مرتبــه هــری و تجلــی هــر 

ســهروردی اســت و آن صورتگــری و تصویرپــردازی ســهروردی از ایــن 

دو حــوزه فلســفی حكمــی اســت.

ــول عــره جهان شناســی  ــل ســهروردی عق ــر جرئی در رســاله آواز پ

مشــائی را در قالــب ده پیــر نورانــی متمكــن بــر یــك صفــه توصیــف 

می كنــد و ایــن عقــول ده گانــه حكمــت مشــاء اســت. غالــب تحقــق 

ایــن عقــول عــره، جهان شناســی ارشاقــی اســت، یعنــی عــامل مثــال، 

ارشاقــی اســت. در جهان شناســی مشــائی مــا عــامل مثــال نداریــم .

ــاب  ــاب اصح ــورد خط ــت و م ــی اس ــاً آن ــه واقع ــوم ك ــه س در الی

هــر می توانــد باشــد، در واقــع آن صورتگــری و تصویرپــردازی 

ــب و  ــن مطال ــه ســهروردی از ای ــه ای را شــامل می شــود ك هرمندان

مباحــث انتزاعــی محــض فلســفی ارائــه می دهــد. همــه ایــن معانــی 

عقانــی و مجــرد محــض در هــامن عــامل عقــل و در هــامن معانــی و 

نظریــه پــردازی باقــی می مانــد و هیــچ جایــی بــرای ورود بــه جهــان 

مــادی مــا وجــود نداشــت.

ایــن اســتاد دانشــگاه ادامــه داد: »ویژگــی خــاص ســهروردی كــه در 

ــه فــرد اســت،  بیــن حكــام و فیلســوفان مســلامن واقعــاً منحــرص ب

ــی و  ــی عقان ــی و مبان ــام معان ــهروردی از مت ــای س تصویرپردازی ه

حكمــی اســت. واقعــاً ســهروردی یــك حكیــم ارشاقــی اســت؟ یــا یــك 

هرمنــد ارشاقــی؟ یــا واقعــاً ایشــان در عیــن اینكــه یك حكیــم ارشاقی 

اســت یــك هرمنــد ارشاقــی هــم اســت؟ و یــا اینكــه حكمــت چیــزی 

جــز خــود هــر نیســت و هــر هــم چیــزی جــز حكمــت نباشــد؟

ــه  ــت: »آنچ ــرد و گف ــاره ك ــام اش ــار حك ــر در آث ــای ه ــه معن وی ب

ــه  ــاً ب ــنویم مطمئن ــم و می ش ــر می بینی ــاره ه ــا درب ــروزه م ــه ام ك

ایــن معنــا در آثــار حكــام نیســت. ســهروردی هــم تعریفــی بــه ایــن 

معنــا از هــر نداشــته امــا مبانــی ای را ارائــه می دهــد كــه هرمنــد و 

هرشــناس بتوانــد یــك فلســفه هر بــه روز شــده داشــته باشــد. كاری 

كــه خــود ســهروردی در ســده ششــم انجــام داده اســت. او حكمــت 

ایرانیــان باســتان را در متــدن اســامی بــه روز رســانی كــرد. امــری كــه 

مــا امــروز ســخت محتــاج آن هســتیم. ایــن امــر بــزرگ را یــك بــار 

ــن  ــهروردی در ای ــار س ــك ب ــام داده و ی ــاهنامه انج ــی در ش فردوس

ــه  ــا توجــه ب ــروز هــم ب ــرده اســت. ام ــه روز رســانی ك ــه ب مجموع

رشایــط روز، بایــد بازخوانــی و بــه روزرســانی شــود.«

طاهــره كاملــی زاده بــه تبییــن اســفار از دیــدگاه ســهروردی پرداخــت 

و ادامــه داد: آنچــه كــه مــن تــاش می كنــم بــه عنــوان مقدمــه ورود 

بــه ایــن رســاله عــرض كنــم، زیبایــی و حســن و ترجمــه ایرانــی آن، 

نیكویــی در نــزد حكــامی مــا یــك امــر عینــی و امــر كامــاً مســتقل 

ــك  ــد، ی ــح می كن ــهروردی ترصی ــاله س ــن رس ــه در ای ــت، چنانچ اس

ــد  ــا هرمن ــالك ی ــت. س ــی اس ــی و عقان ــی معرفت ــت ملكوت حقیق

ــه می دهــد و می شــود از  ــه ســهروردی ارائ ــق نظــری ك ــالك، طب س

مبانــی ســهروردی اســتخراج كــرد؛ دو ســفر از اســفار اربعــه در پیــش 

ــا بــه  ــه باطــن و یــك ســفر از عــامل معن دارد؛ یــك ســفر از ظاهــر ب

عــامل جهــان. در ســیر ظاهــر بــه باطــن، از ایــن جهــان مــادی فاصلــه 

می گیــرد. در ســفر دوم كــه از آن عــامل بــر می گــردد، در جهــان 

مــادی آنچــه را كــه آنجــا مشــاهده كــرده، در اینجــا بــه زبــان رمــز و 

ــه می دهــد. ــز و منــاد ارائ ــب رم در قال

متــام  در  ســهروردی  كــه  آنچــه  واقــع  در  گرفــت:  نتیجــه  وی 

داســتان های رمــزی اش بیــان كــرده، تعریــف همیــن دو ســفر اســت.

ــه  ــت ك ــورت اس ــن ص ــهروردی بدی ــزی س ــتان های رم ــب داس غال

نتیجــه مشــاهدات ایشــان از عــامل مثــال اســت. ایــن مشــاهدات، بــه 

نحــوی ترســیم می شــود كــه می توانیــم قضــاوت كنیــم، مشــاهدات 

یــك حكیــم عقــول عــره باشــد و مشــاهدات یــك هرمنــد از عــامل 

ــدا كــرده اســت . ــل پی ــال متثی مجــرد عقلــی كــه در عــامل مث

ــق  ــی ا لحقیقه العش ــاله ف ــث رس ــح مباح ــه تری ــگر ب ــن پژوهش ای

پرداخــت و ادامــه داد: »در ایــن رســاله، طبــق هــامن رضب آهنــگ 

ــه  ــه گان ــت، س ــرح اس ــی مط ــتان های ایران ــب داس ــه در غال ــه ك س

ــی،  ــش زیبای ــد و راز آفرین ــرح می كن ــزن را مط ــق و ح ــن، عش حس

ــه  ــه گان ــن س ــق نظــر ســهروری ای ــد. طب عشــق و حــزن را می گوی

حســن، عشــق و حــزن، یــك منشــاء مابعدالطبیعــی دارنــد و از عقــل 



11
ره 

شما
ل- 

ل او
 سا

ر-
 هن

یر
سف

ی 
خبر

مه 
هنا

ما

29

كل ناشــی شــده اند و در واقــع ســه اصــل آســامنی اندكه یــك بــار در 

داســتان آدم و مائكــه و بــار دیگــر بــه صــورت كامل تــر در داســتان 

یوســف، یعقــوب و زلیخــا مطــرح می شــوند. ایــن ســه گانــه زیبایــی، 

عشــق و انــدوه، جواهــر مســتقل آســامنی اند و معانــی رصف ذهنــی 

و موجــودات مــادی نیســتند.

ــه  ــه س ــدوه را ب ــق و ان ــی، عش ــش زیبای ــن راز آفرین ــهروردی ای س

نحــو در ایــن رســاله مطــرح می كنــد، بــه طریــق فلســفی، عرفانــی 

ــی از  ــا خیل ــق ب ــی محــض هســت و منطب و مغانی)كــه كامــاً ایران

ــام در  ــال ش ــن ح ــت(. در عی ــتایی اس ــدس اوس ــون مق ــرات مت فق

عمــق هــر ســه طریــق فلســفه مشــائی و عرفانــی و مغانــی، حضــور 

ــد . ــس می كنی ــامی را ح ــم اس ــرآن و تعالی ق

ــه اول و روش  ــه داد: »در مرحل ــه ادام ــن زمین ــی زاده در همی كامل

ــا  ــتین ی ــود نخس ــت موج ــفی اس ــق فلس ــه طری ــه ب ــان ك اول ایش

مخلــوق نخســتین فلســفه مشــاء و فلســفه ارســطو، گوهــر تابنــاك 

عقــل اســت. ایــن ســه گانــه حســن، عشــق و حــزن را از عقــل كل و 

عقــل اول ناشــی می شــود. چــرا ؟ زیــرا اول چیــزی كــه حــق ســبحانه 

ــن  ــام كــرد، ای ــاك آن  را عقــل ن ــود تابن ــد گوهــری ب ــی بیافری و تعال

گوهــر را ســه صفــت بخشــید: یكــی شــناخت حــق یكــی شــناخت 

ــود. در فلســفه مشــاء  ــس بب ــود پ ــه نب ــناخت آنك ــی ش خــود و یك

ســینوی، هــر عقــل ســه جهــت دارد؛ وجــوب ذاتــی، وجــوب غیبــی 

ــن  ــه ،كــرت ای ــن جهــات ســه گان ــق همی ــه طری ــی. ب و امــكان ذات

ــود.« ــده می ش ــان دی جه

وی بــا تریــح جایــگاه حســن از دیــدگاه ســهروردی بیــان داشــت: 

ــن اســت، عقــل  ــی ســت و قوی تری »از جهــت اول كــه وجــوب ذات

دوم صــادر می شــود. طبــق نظــر ســهروردی از آن جهــت اول، حســن 

صــادر می شــود. از آن صفــت كــه بــه شــناخت حــق تعالــی تعلــق 

داشــت و قوی تریــن جهــات اســت از جهــت عقــل حســن پدیــد آمــد 

از آن صفــت كــه بــه شــناخت خــود تعلــق داشــت، عشــق پدیــد آمد 

كــه آن را مهــر خواننــد و از آن صفــت كــه بــه شــناخت نبــود پــس 

ببــود، حــزن پدیــد آمــد كــه آن را انــدوه خوانــد. بنابرایــن رسچشــمه 

ــرادر  ــه ب ــا را س ــهروردی اینه ــت و س ــل كل اس ــا عق ــه اینه ــر س ه

خطــاب می كنــد. زیبایــی، عشــق و انــدوه هیچ كــدام در تضــاد 

ــه  ــور ك ــت هامنط ــل اس ــم زاده عق ــزن ه ــتند و ح ــل نیس ــا عق ب

عشــق و نیكویــی زاده عقــل هســتند. در جهان شناســی ارشاقــی 

ــر اســاس رابطــه دو ســویه مشــاهده و ارشاق و قهــر  هــم كــرت ب

و محبــت تبییــن مــی شــود. مشــائین بــا طریــق جهــات ســه گانــه 

بــا  ارشاقی هــا  و  می كننــد  ترســیم  را  جهان شناسی شــان  عقــل 

جهــات دو گانــه محبــت و قهــر و مشــاهده و ارشاق. امــا ســهروردی 

ــه  ــری را ارائ ــی ه ــامن جهان شناس ــا ه ــوم ی ــی س ــك جهان شناس ی

ــن،  ــه حس ــه گان ــم س ــاس اقالی ــر اس ــان را ب ــرت جه ــد و ك می ده

ــه  ــرادر مهین ــد. حســن كــه ب عشــق و حــزن تبییــن و ترســیم می كن

اســت در خــود نگریســت. خــود را عظیــم خــوب دیــد، بشاشــتی در 

ــرب از آن  ــك مق ــزار مل ــن ه ــرد. چندی ــد، تبســمی بك ــد آم وی پدی

تبســم پدیــد آمدنــد، ایــن شــد آفرینــش فرشــتگان . عشــق كــه بــرادر 

میانــی اســت بــا حســن انســی داشــت و نظــر از او بــر منی توانســت 

گرفــت و مــازم خدمتــش مــی بــود چــون تبســم حســن پدیــد آمــد 

شــوری در وی افتــاد. مضطــرب شــد خواســت كــه حركتــی كنــد، حزن 

كــه بــرادر كهیــن اســت در وی آمیخــت و از ایــن آمیــزش آســامن و 

زمیــن پدیــد شــد. بعــد از ایــن متهیــد مراتبــات در آفرینــش ســه گانــه 

) فرشــته ها ، آســامن و زمیــن ( ایــن نوبــت بــه تجلــی حســن در دو 

مظهــر بــزرگ آدم ابوالبــر و یوســف نبــی علیــه الســام اســت.«

كاملــی زاده همچنیــن گفت:»چــون خداونــد آدم را آفریــد آوازه 

ــا  ــت م ــاگاه آوازه ای در والی ــد. ن ــا پیچی ــاء اع ــش در م ــن آفرین ای

ــب،  ــس بوالعج ــد آوردم، ب ــی را پدی ــی یك ــامل خاك ــه در ع ــاد ك افت

هــم آســامنی اســت و هــم زمینــی و هــم جســامنی اســت و هــم 

ــد و از والیــت مــا ) عــامل عقــول  ــدو دادن ــی و آن طــرف را ب روحان

و عــامل ملكــوت ( نیــز گوشــه ای نامــزد او كردنــد. ملكوتیــان مشــتاق 

ــن  ــود گفــت اول م ــه پادشــاه ب ــی شــوند و حســن ك ــدار آدم م دی

یــك ســواره پیــش روم و اگــر مــرا خــوش آیــد روزی چنــد آنجــا مقــام 

كنــم و شــام نیــز در پــی مــن بیاییــد. حســن بــر مركــب كریــا ســوار 

می شــود و بــه شهرســتان جــان آدم می رســد و چــون آنجــا را جایــی 

خــوش و نزهت گاهــی دلكــش یافــت آنجــا فــرود آمــد و همــه 

وجــود انســان را فــرا گرفــت و عشــق و حــزن چــون از رفــن حســن 

بــا خــر شــدند بــه دنبــال حســن آمدنــد و اهــل ملكــوت هــم بــه 

دنبــال حــزن و عشــق راهــی شــدند و عشــق چــون بــه مملكــت آدم 

رســید و حســن را دیــد، تــاج تعــزز بــر رس نهــاده و بــر تخــت وجــود 

آدم قــرار گرفتــه، خواســت تــا خــود را در آنجــا گنجانــد، پیشــانی اش 

بــه دیــوار دهشــت افتــاد و از پــای در آمــد.« 
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وی در همیــن زمینــه افــزود:  »بنابرایــن حســن در آدم تجلــی 

ــق و  ــرای عش ــی ب ــت و جای ــود آدم را گرف ــرد و رسارس وج ــدا ك پی

حــزن در شهرســتان وجــود آدم باقــی منانــد. در ایــن تقســیم ازلــی 

ــان  ــه ملكوتی ــب آدم شــد و عشــق و حــزن ب ــی، حســن نصی و اول

ــاد.  ــاق افت ــرادر اتف ــه ب ــن س ــن ای ــراق بی ــن ف ــت و ای ــق گرف تعل

ــف در  ــت، یوس ــی اس ــه عرفان ــه طریق ــتان ك ــرده دوم داس در پ

ــی  ــام حســن هســت. در اندیشــه ارشاق ــی ت ــان اســامی تجل عرف

هــم دومیــن تجلــی گاه حســن، یوســف علیه الســام اســت. بعــد از 

هبــوط آدم بــه زمیــن حســن دیگــر جایگاهــی نــدارد، در ملكــوت 

ــق  ــه آن تعل ــد و ب ــدا كن ــگاه شایســته ای پی ــا جای ــد ت ــی می مان باق

ــت  ــود آدم رخ ــتان وج ــه از شهرس ــود ك ــی ب ــن مدت ــرد . حس بگی

بربســته بــود و روی بــه عــامل خــود آورده بــود و منتظــر مانــده تــا 

كجــا نشــان جایــی یابــد كــه مســتقر عــز وی را شــاید. چــون نوبــت 

ــد.  ــه ش ــی روان ــد، حســن حال ــد، حســن را خــر دادن یوســف درآم

حســن بــا یوســف چنــان در آمیخــت كــه میان یوســف و حســن هیچ 

فرقــی منانــد. عشــق و حــزن نیــز دگربــاره بــه رساغ حســن آمدنــد و 

بــاز هــم حســن در یوســف جایگزیــن شــد و بــاز هــم دســت رد بــه 

ســینه عشــق و حــزن زد و در ادامــه داســتان عشــق وارد شــهر مــرص 

ــه  ــك جایگاهــی اســت ك ــال ی ــه دنب ــه ب ــه خان ــه ب می شــود و خان

شایســته و الیــق خــودش باشــد و چــون زلیخــا را پیــدا می كنــد بــه 

رساغ زلیخــا مــی رود و زلیخــا را مســتعد تعالیــم خــودش می دانــد و 

همچنیــن مــی دانــد كــه مــی توانــد زلیخــا را به مقامــی واال برســاند. 

از ایــن جهــات بــود كــه حســن توانســت بــه یوســف تعلــق بگیــرد، 

عشــق هــم توانســت بــه زلیخــا تعلــق بگیــرد و حــزن هــم راهــی 

كنعــان شــد.«

ایــن پژوهشــگر ادامــه داد: »در اینجــا عشــق همچــون حســن 

ــه حســن  ــا راه رســیدن ب ــه عــامل عقــل اســت. عشــق تنه ــق ب متعل

مــی شــود و حــزن و معرفــت دو پایــه ای اســت كــه زمینــه را فراهــم 

ــه اش حــزن  ــك پای ــه ی ــی ك ــه حســن. مثلث ــرای وصــول ب ــد ب می كن

باشــد یــك پایــه اش معرفــت خواهــد بــود و رأس ایــن مثلــث، عشــق 

اســت. دو پایــه معرفــت و حــزن زمینــه ســاز هســتند بــرای وصــول 

بــه عشــق و خــود ایــن ســه گانــه آدم را بــه حســن می رســاند. در 

واقــع نردبانــی بــرای رســیدن بــه حســن هســتند.«

وی بــا اشــاره بــه تفــاوت عشــق از دیــدگاه ســهروردی بــا دیگــر عرفــا 

اظهــار داشــت: »ســهروردی بــا اینكــه تعبیــری عرفانی از عشــق ارائه 

می دهــد ولــی بــا تعبیــر و رمــزی كــه دیگــر عرفــا ارائــه می دهنــد 

ــتفاده  ــش را اس ــز آت ــرای عشــق، رم ــا ب ــی عرف ــاوت اســت. باق متف

می كننــد بــرای اینكــه آن معنــای فنــا را در نهایــت عشــق برســانند، 

ــقه دور  ــاه عش ــد. گی ــال می زن ــقه را مث ــاه عش ــهروردی گی ــا س ام

ــت  ــم بری ــه آن ن ــد و از درون هم ــانی می پیچ ــه انس ــجره طیب ش

را می گیــرد و بریــت خشــك متــام می شــود و بــه روان مطلــق 

ــی اســت. هــم  ــل می شــود. مــورد بعــدی، تفســیر كامــاً مغان تبدی

ــم  ــم و ه ــت ها بگذاری ــب یش ــار مطال ــش كن ــم مطالب ــی توانی م

ــم. توصیفــی كــه  ــار فقراتــی از ســوره بقــره بگذاری ــم كن مــی توانی

ــا گاو بنــی ارسائیــل آمــده، هــامن توصیفــات  در قــرآن در رابطــه ب

ــه عشــق در  ــا نفــس دارد و جایگاهــی ك را ســهروردی در رابطــه ب

ارتبــاط بــا ایــن نفــس و كاملــش دارد، بــه هــامن قربانــی كــردن و 

ذبــح آن نفــس منتهــی مــی شــود و همیــن ماجــرا را كنــار قطعاتــی 

ــا  ــم ب ــرا ه ــام آن ماج ــت. مت ــود گذاش ــت می ش ــنا و مهریش از یس

داســتان گاو بنــی ارسائیــل و هــم بــا مناســك آیینــی ایران باســتان در 

و  مهــرگان  جشــن 

قربانــی كــردن انطبــاق 

دارد.

در  پژوهشــگر  ایــن 

خــود  ســخنان  پایــان 

بــه  توجــه  لــزوم  بــا 

از  ســهروردی  آثــار 

هــری  دیــدگاه 

كــرد:  ترصیــح 

خیلــی  »ســهروردی 

بی نظیــر  و  هرمندانــه 

یــك  توانســته  فردوســی  از  بعــد 

و  حكمــت  و  هــر  و  حكمــت  دوره 

ــد.  ــری كن ــز تصویرگ ــان رم ــه زب ــفه را ب یــك فلس

و  هستی شناســی  جهان شناســی،  معرفت شناســی،  دوره 

ــهروردی  ــزی س ــتان های رم ــام داس ــفی را در مت ــی فلس غایت شناس

می بینیــم. تــك تــك رســاله های رمــزی ســهروردی متهیــد مقدمــه ای 

اســت بــرای تــك تــك هرمنــدان بــزرگ مــا كــه بتواننــد آنچــه را كــه 

ســهروردی در ایــن مرحلــه از شــهوداتش كشــف كــرده و در قالــب 

رمــز بیــان كــرده در قالب هــای دیگــر در جهــان مــادی و محســوس 

ارائــه دهنــد. گفته هــای ســهروردی مجموعــه ای از تابلوهــای زیبــای 

ــرای  ــران و ب ــر ای ــرای تئات ــد دســتامیه ای ب نقاشــی اســت و می توان

ــك مجموعــه  ــار ســهروردی ی ــران باشــد و آث مجموعــه ســینامیی ای

كاملــی اســت كــه مــی توانــد بــا مخاطــب حرفــی بــرای گفــن داشــته 

ــتامیه را  ــرتین دس ــن بیش ــد. بنابرای ــل كن ــی را منتق ــد و فرهنگ باش

ــرار  ــی ق ــوی و چیره دســت ایران ــدان ق ــار هرمن ســهروردی در اختی

داده اســت.«
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اخباركوتاه
پروژهپرنهدهایاكغذیدررواقفرهنگستانهرن

در  كاغــذی«  »پرنده هــای  اجــرا  هــر  پرفورمنــس  طراحــی  بــا 
ــد  ــار هرمن ــن حارض مش ــتاد حس ــاد اس ــر، ی ــتان ه رواق فرهنگس

داشته شــد. گرامــی  خودآموختــه 

هرمنــد  حارض مشــار«،  »حســن  پــرواز  ســال  دومیــن  در   
ــه ای  ــه اش در گوش ــی وقف ــت ب ــور و هم ــه حض ــه ای ک خودآموخت
الهــام بخــش بســیاری از جوانــان هرجــوی  از محوطــه صبــا، 
ــره او را از رواق  ــاد و خاط ــذی، ی ــای کاغ ــود، پرنده ه ــد ب عاقه من

ــد. ــامن بردن ــه آس ــر ب ه

ــان«  ــام پوی ــده »اله ــاش و ای ــا ت ــس ب ــت و پرفورمن ــن بزرگداش ای
و شــامری از هرجویــان زنــده یــاد »حــارض مشــار« عــرص روز 

سه شــنبه 12 بهمــن مــاه برگــزار شــد.

بــه شــیوه  پرنــده کاغــذی  نــود  برنامــه شــامل ســاخت  ایــن 
ــن  ــده وار و مهرآفری ــن پرن ــال زیس ــود س ــاد ن ــه ی ــی« -ب »اوریگام
حارضمشــار در ایــن جهــان - توســط هرجویــان و رهگــذران و عموم 
ــد  ــض«، هرمن ــرو فائ ــان »خ ــن می ــود. در ای ــد ب ــردم عاقه من م
نقــاش و مجســمه ســازی کــه در دو ســال آخــر حیــات حارض مشــار، 
ــر می پرداخــت نیــز  ــق اث در کنــار او فعالیــت داشــت و بــه خل
ــاخن  ــا س ــد را ب ــد فقی ــن هرمن ــیوه کار ای ــمتی از رواق، ش در قس

مجســمه هایی بــرای حــارضان بازآفرینــی می كــرد.

روشــن کــردن نــود شــمع بــه نشــان نــود ســال هــر روشــنی بخش 
ــی  ــن حضــور و همدل ــن آیی ــر برنامه هــای ای ــد، از دیگ ــن هرمن ای
بــود کــه حــارضان، شــمع ها را دور تــا دور محوطــه و بــر بــال 
ــد.  ــن کردن ــای رواق، روش ــده در آب من ــا ش ــذی ره ــای کاغ پرنده ه
در گوشــه ای دیگــر، مناهنگــی کــه روایتگــر زندگــی و فعالیــت 
هــری حارضمشــار و تصاویــری از شــعرخوانی او بــود بــرای حارضان 
ــن  ــش آخری ــم، منای ــن مراس ــای ای ــر ویژگی ه ــد. از دیگ ــش ش پخ
تندیــس ســاخته دســت هرمنــد در آخریــن روزهــای زندگــی اش بــود 
ــار  ــده اســت. پیکــره انســانی از تب ــا مــرگ او نیمــه متــام مان کــه ب
فرشــته های بالــداری کــه یــادآور معصومیــت نــگاه ایــن هرمنــد بــه 

ایــن جهــان و بــه انســان معــارص بــود.

ــن یادمــان صمیمــی، نصــب و آویخــن پرنده هــای  ــان بخــش ای پای
کاغــذی ساخته شــده توســط حــارضان در محوطــه رواق هــر بــود 
کــه در روزهــای بعــد بــه وســیله رهگــذران حــذف شــده و بتدریــج 
ــده دیگــری کــه  ــب، ای ــن ترتی ــان مــردم پخــش خواهد شــد. بدی می
»حــذف تدریجــی« و ســپس »مانــدگار شــدن« ایــن پرنده هــای 

منادیــن اســت، تحقــق خواهــد یافــت. 
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»برریسسیاهقملهایصنیعامللك«درپژوهشكهدهرن

ــن نشســت از سلســله نشســت های جلوه هــای هراســامی  پنجمی
بــا موضــوع »بررســی ســیاه قلم هــای صنیع امللــك«، شــنبه 7 اســفند 

در پژوهشــكده هــر برگــزار می شــود.

ــامِی  ــر اس ــه ه ــت کمیت ــه هم ــه ب ــی ك ــت تخصص ــن نشس در ای
پژوهشــکده هــر برگــزار می شــود؛ مجیــد عبدامیــن، نریــن خلیلــی 
و عبــاس حســینی بــه بررســی » ســیاه قلم هــای صنیع امللــك« 

می پردازنــد.

ــل  ــی 16، در مح ــاعت 14 ال ــفند س ــنبه 7 اس ــت روز ش ــن نشس ای
ــر  ــج(، باالت ــرص )ع ــی ع ــان ول ــانی خیاب ــه نش ــر ب ــكده ه پژوهش
از خیابــان امــام خمینــی، نبــش کوچــه شــهید حســن ســخنور، 
ــه  ــرای کلی ــت ب ــن نشس ــور در ای ــود. حض ــزار می ش ــاک 29 برگ پ

اســت. آزاد  عاقه منــدان 

»آفریقا+من«؛دریچهایتازهازهرنایرانبهرنگهای»قاره
سیاه«

بــا گشــایش منایشــگاه نقاشــی »آفریقا+مــن« در صبــا، روایتــی تــازه 
از پیونــد هــر ایــران و آفریقــا بــا نگاهــی نــو بــه متاشــا گذاشته شــد.

ــم  ــنبه پانزده ــرص پنجش ــه ع ــی، ک ــی گروه ــگاه نقاش ــن منایش ای
بهمــن در نگارخانه هــای لــرزاده و اســتاد فرشــچیان ایــن مجموعــه 
بــا حضــور هرمنــدان صاحــب اثــر و عاقه منــدان گشــایش یافــت، 
شــامل 42 اثــر از لیــا راضــی و ده هرجــوی ایــن هرمنــد اســت کــه 
نگاهــی نــو بــه فرهنــگ، اقلیــم، جامعــه و رنگارنگــی هــای زندگــی 

"آفریقــای ســیاه" دارد.

ســپیده ســحر کاســه چــی، عهدیــه ســادات نیــاکان، ســمیه رشیــف 
ــمیرا  ــی، س ــه هدایت ــی، هدی ــیام الیاس ــر، ش ــیم ف ــمن نس زاده، یاس
ــن  ــی در ای ــازی حامت ــی و ن ــه حامت ــادری، هانی ــاز ق ــی، مهرن ارون
منایشــگاه، دریافــت هــای متفــاوت خــود را از آفریقــا در شــیوه های 
ــبک  ــق س ــی، و تلفی ــرته و انتزاع ــدرن، آبس ــرد م ــی از رویک متنوع
رئالیســم بــا تکنیــک هــای کــوالژ، ترکیــب مــواد و رنــگ روغــن بــه 

منایــش گذاشــته اند.

بــه گفتــه لیــا راضــی ایــن گــروه، مدت هــا در خصــوص آفریقــا و 
ارائــه ایده هــای خــاق و متفــاوت از زندگــی مــردم در ایــن گســرته 
ــادل نظــر داشــته اند  جغرافیایــی- فرهنگــی و متدنــی مطالعــه و تب
و اکنــون حاصــل ایــن رونــد تحقیقــی- مطالعاتــی را در قالــب یــک 
پــروژه منایشــگاهی بــه معــرض دیــد عمــوم گذاشــته اند. ایــن هرمند 
خــر از منایشــگاه های بعــدی ایــن گــروه در تــداوم همیــن مســیر 
ــی  ــایش دریچه های ــر گش ــا آغازگ ــت ت ــک داده اس ــده نزدی در آین
تــازه از هــر و هرمنــدان ایــران معــارص بــه فرهنگ هــا، اقلیم هــا و 

ــازه باشــیم. متدن هــای دیگــر، از منظــری ت

لــرزاده  نگارخانــه  دو  در  بهمــن  بیســتم  تــا  مــن«  »آفریقــا+ 
عمــوم  میزبــان  صبــا،  هــری  فرهنگــی  مؤسســه  فرشــچیان  و 
عاقه منــدان متاشــای تجربه هــای نــو در نقاشــی نســل جــوان 

ایرانــی بــود. 
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دومنیدورهاكرگاهآموزیشسرامیكولعابدر
فرهنگستانهرن

دور دوم كارگاه آموزشــی رسامیــك و لعــاب، بــا حضــور كارشناســان 
خــره در ایــن حــوزه در فرهنگســتان هــر برگــزار می شــود.

ــك«،  ــكل دهی رسامی ــای ش ــامل »تكنیك ه ــی ش ــن كارگاه آموزش ای
ــون لعــاب« و »نقاشــی روی ســفال« اســت كــه  »چــرخ كاری«، »فن
ــن  ــره در ای ــان خ ــور كارشناس ــا حض ــال ب ــتان امس ــدای زمس از ابت
حــوزه آغــاز شــد و پــس از ارائــه مباحــث تخصصــی و كار عملــی در 

ــود. ــزار می ش ــود برگ ــن دوره خ دومی

ــری،  ــادق باق ــك« توســط ص ــای شــكل دهی رسامی كارگاه »تكنیك ه
ــا 14  ــنبه، از ســاعت 11 ت ــع دســتی روزهــای دوش ــناس صنای كارش

ــود. ــزار می ش برگ

كارگاه »چــرخ كاری« نیــز توســط پیــامن ســجادی كارشــناس صنایــع 
ــرار اســت. ــا 19 برق ــنبه ها  از ســاعت 14 ت ــتی، سه ش دس

كارگاه هــای »نقاشــی فنــون لعــاب« چهارشــنبه ها از ســاعت 1۵ 
تــا 18 تشــكیل می شــود و »نقاشــی روی ســفال« چهارشــنبه ها 
ــدرس  ــی م ــگار كفیل ــط ن ــت و توس ــر اس ــا 14 دای ــاعت 11 ت از س

دانشــگاه های آزاد و ســوره آمــوزش داده می شــود.

نخستنی»جشنوارهملیدانشجوییصنایعدسیت
گنجینه«

دانشــجویی صنایــع  ملــی  نخســتین جشــنواره  آییــن گشــایش 

دســتی گنجینــه روز یكشــنبه 24 بهمن مــاه ســاعت 14 در تــاالر 

ــال  ــه خی ــران فرهنگســتان هــر و بخــش منایشــگاهی در نگارخان ای

ــرزاده و اســتاد فرشــچیان برگــزار خواهــد شــد. در  رشقــی، اســتاد ل

ایــن جشــنواره كــه در ســه بخــش رقابتــی، منایشــگاهی و كارگاهــی 

ــت و  ــفال، باف ــز، س ــه، فل ــوب، شیش ــش چ ــش گرای ــخرانی و ش س

ــر  ــده4۰۰ اث ــه ش ــر ارائ ــان 9۰۰ اث ــود، از می ــا می ش ــری برپ نگارگ

ــع  ــی دانشــجویی صنای ــش گذاشــته می شــود. جشــنواره مل ــه منای ب

دســتی گنجینــه بــه همــت دانشــجویان و هرمنــدان دانشــگاه هــر 

بــا همــكاری فرهنگســتان هــر و مؤسســه صبــا طــی روزهــای 24 تــا 

ــد. ــد ش ــزار خواه ــاه برگ 27 بهمن م
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كتاب»تاریخزشیت«بهمهتانتشاراتكتاب»آجرستان«منتشرشد
فرهنگستانهرنمنتشرشد

كتــاب »آجرســتان« بــه كوشــش مهــدی مكی نــژاد و بــه همــت 

ــه  ــته ب ــن( وابس ــری )م ــار ه ــر آث ــه و ن ــف، ترجم ــه تألی مؤسس

ــد. ــر ش ــر منت ــتان ه فرهنگس

ــاب »آجرســتان«  ــه گــزارش روابــط عمومــی فرهنگســتان هــر، كت ب

بــه كوشــش مهــدی مكی نــژاد و در پــی هامیــش ملــی آجــر و 

آجــركاری در هــر و معــامری ایــران، از ســوی مؤسســه مــن بــه بــازار 

ــت. ــر پیوس ــای ه كتاب ه

گردآورنــده ایــن مجموعــه مقاالت در مقدمه آورده اســت: »گلســتان 

هــر ایــن رسزمیــن بــه آجرســتان مزیــن شــده و »آجرســتان« حــاوی 

چكیــده مقــاالت پژوهشــی ایــن هامیــش، پیــش هامیش هــای 

دزفــول و كرمــان اســت كــه از طریــق فراخــوان یــا ســفارش مقالــه 

ــش ارســال شده اســت.« ــه هامی ــه دبیرخان ب

چكیــده مقــاالت هامیــش ملــی آجــر و آجــركاری در هــر و معــامری 

ایــران بــا عنــوان »آجرســتان« در ۵ بخــش گــردآوری شده اســت.

ــر در  ــاب آج ــاالت در ب ــده مق ــامل چكی ــاب ش ــت كت ــش نخس بخ

یــا  بــه خط نگاره هــا  كتــاب  بخــش دوم  اســت.  تاریخــی  ادوار 

ــوز  ــركاری و رم ــون آج ــه فن ــوم ب ــش س ــری، بخ ــته های آج خط نوش

ــی  ــان و بخــش پایان ــش كرم ــه پیش هامی ــارم ب ــی، بخــش چه معنای

كتــاب بــه پیش هامیــش دزفــول می پــردازد.

ــده  ــا 114 چكی ــخه و ب ــامرگان 1۰۰۰ نس ــا ش ــتان« ب ــاب »آجرس كت

مقــاالت تخصصــی در ۵ بخــش و 2۰۰ صفحــه، بــا قیمــت 12۰۰۰۰ 

ریــال، توســط مؤسســه تألیــف، ترجمــه و نــر آثــار هــری )مــن( 

عرضــه می شــود. 

عاقه منــدان می تواننــد ایــن كتــاب را از كتاب فروشــی فرهنگســتان 

ــارراه  ــر از چه ــج(، پایین ت ــرص )ع ــان ولی ع ــانی: خیاب ــه نش ــر ب ه

طالقانــی، شــامره 1۵۵۰ تهیــه مناینــد.

كتــاب »تاریــخ زشــتی« نوشــته »اومرتــو اكــو «، بــه همــت مؤسســه 

تألیــف، ترجمــه و نــر آثــار هری)مــن( وابســته بــه فرهنگســتان 

هــر بــا ترجمــه هــام بینــا و كیانــوش تقــی زاده انصــاری منتــر شــد.

نویســنده ایــن كتــاب در مقدمــه آورده اســت: » فاســفه و هرمنــدان 

ــه بركــت  ــد كــه ب در هــر ســده تعاریفــی از زیبایــی عرضــه كرده ان

ــول  ــانه را در ط ــورات زیبایی شناس ــی از تص ــوان تاریخ ــا می ت آن ه

ــاق  ــتی اتف ــورد زش ــزی در م ــن چی ــی چنی ــرد. ول ــازی ك ــان بازس زم

نیفتاده اســت. زشــتی را اغلــب ضدزیبایــی توصیــف كرده انــد، از 

ایــن رو جــز اشــاراتی گــذرا در حواشــی برخــی آثــار كم اهمیــت، بــه 

نــدرت مقالــه مروحــی بــه تعریــف زشــتی اختصــاص یافته اســت.«

ــا شــامرگان 1۵۰۰ نســخه،  ــخ زشــتی« در 1۵ فصــل و ب ــاب »تاری كت

در 4۰1 صفحــه و بــه قیمــت 34۵۰۰۰ریــال توســط مؤسســه تألیــف، 

ترجمــه و نــر آثــار هری)مــن( عرضــه می شــود. عاقه منــدان 

ــه انتشــارات فرهنگســتان هــر در  ــاب را از غرف ــن كت ــد ای می توانن

ســی امین منایشــگاه بین املللــی كتــاب تهــران بــا تخفیــف ویــژه 

تهیــه مناینــد.
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پدرگرافیكونینایران:
استادمرتضیممیز

الهام الیقی

ــدی  ــز پیون ــی ممی ــد آوازه مرتض ــام بلن ــا ن ــران، ب ــك ای ــر گرافی ه

ناگسســتنی خــورده اســت. هرمنــدی فرهیختــه كــه بــا بنیان گــذاری 

رشــته دانشــگاهی گرافیــك و تربیــت شــاگردان بســیار، بــه حــق بــه 

ــده می شــود. ــران" خوان ــك ای ــدر گرافی ــوان "پ عن

اســتاد مرتضــی ممیــز گرافیســت، تصویرگــر و هرمنــد معــروف 

ــواده ای هردوســت در  ایرانــی، چهــارم شــهریور ســال 131۵ در خان

مولــوی تهــران دیــده بــه جهــان گشــود. دوران كودكــی و نوجوانــی 

ــد.  ــا گذران ــازه ه ــی رس در مغ ــا تابلونویس ــراه ب ــل هم ــا تحصی را ب

ــه دانشــگاه،   ــش از ورود ب ــه داشــت و پی ــر عاق ــه ه ــی ب از كودك

كاریكاتورهایــش در روزنامــه شــاهد  منتــر شــده بود. 133۵در 

ــی از  ــته نقاش ــد در رش ــال بع ــازده س ــد و ی ــگاه ش ــال وارد دانش س

ــل  ــن تحصی ــد. در حی ــل ش ــارغ التحصی ــا ف ــای زیب ــكده هره دانش

بــه کارهــای مختلــف گرافیکــی مشــغول بــود. بعدتــر بــرای ادامــه 

تحصیــل بــه فرانســه رفــت و گواهــی طراحــی غرفــه را در مدرســٔه 

هرهــای تزئینــی فرانســه اخــذ كــرد. بــا بازگشــت از فرانســه 

در دانشــكده هرهــای زیبــا مشــغول بــه كار شــد و در ســال 

1348پیشــنهاد ایجــاد رشــته مســتقل گرافیــک را بــه دانشــکده 

هرهــای زیبــا ارایــه داد. بنیان گــذاری ایــن رشــته بــرای دانشــجویان 

هــر باعــث شــد تــا گرافیــك بــه صــورت مســتقل بــه عنــوان یــك علم 

و هــر آمــوزش داده شــود. عــاوه بــر آن كمــی بعدتــر همــراِه علــی 

اصغــر معصومــی و فرشــید مثقالــی آتلیــه 42 را تأســیس کردنــد و بــه 

ــود. ــزاری منایشــگاه هــای هــری مشــغول ب ــوزش و برگ آم

در اواخــر دهــه 4۰ و اوایــل ۵۰، بیشــرت وقــت خــود را رصف گرافیــک 

كارهــای حــوزه فرهنگــی کــرد، بــرای تئاتــر، فیلــم و جشــنواره هــای 

هــری طراحــی پوســرت انجــام داد و منایشــگاه های مختلــف نقاشــی 

برگــزار كــرد كــه برپایــی منایشــگاه ۵۰ ســال گرافیــک ایــران از منونــه 

ــدرن  ــار م ــن آث ــی از مهم تری ــالها یک ــامن س ــت. در ه ــای آن اس ه

ــق كــرد. در  ــا طراحــی "چاقوهــای واژگــون" خل ــخ معــارص را ب تاری

ســال ۵7 همــراه شــاگردانش پوســرتهایی بــرای انقــاب طراحــی کــرد.

ــود  ــه خ ــا ك ــای زیب ــکده هره ــر دانش ــاوه ب ــز ع ــد ممی ــالها بع س

ــی  ــای تزئین ــکده هره ــود، در دانش ــده ب ــل ش ــارغ التحصی از آن ف

ــه  ــی کمیت ــس انتخاب ــود و رئی ــس من ــز تدری ــی نی ــگاه فاراب و دانش

همچنیــن  بوده اســت.  تهــران  در  یونســکو  تجســمی  هرهــای 

 International Advertising Association عضــو   ۵4 ســال  تــا 

ــای  ــی از اعض ــز یک ــز نی ــد نی ــه بع ــال ۵6 ب ــود و از س ــورک ب نیوی

ــد. ــی ش ــوب  م ــک محس ــان گرافی ــی طراح ــن بین امللل انجم

ــا گرافیســت ها  پــس از انقــاب در جلســاتی كــه آتلیــه و كافه هــا ب

ــه  ــه اتحادی ــی و اتحــاد گرافیســت ها ك ــه همگرای ــرد ب ــزار می ك برگ

مســتقلی نداشــتند، كمــك شــایان توجهــی كــرد و نتیجــه آن اولیــن 

ــال  ــود. در س ــاب ب ــد از انق ــت بع ــات گرافی ــت خدم ــٔه قیم تعرف

136۵ نخســتین بیینــال طرّاحــان گرافیــک را راه انــدازی می کنــد. 

ــر  ــم و تئات ــا فیل ــاس و پوســرت ده ه ــه و لب ــن طراحــی صحن همچنی

ــی  ــرت فیلم های ــیگاگو"، پوس ــروزی در ش ــرت منایش"پی ــه پوس از جمل

چــون »طبیعــت بیجــان«، »ســتارخان«، »کــامل امللــک«، »گوزن هــا« 

ــتارخان« و  ــای »س ــاس فیلم ه ــه و لب ــی   صحن ــران«، طراح و »ای ای

ــر عهــده داشــت.  »طبیعــت بــی جــان« و...را ب

مرتضــی ممیــز در زمینــه طراحــی پوســرت، نشــان، تصویرســازی، 

صفحه آرایــی و طراحــی جلــد کتــاب و مجــات آثــار مانــدگاری 

بجــا گذاشته اســت. طراحــی نشــان ســازمان چــای كشــور، انجمــن 

ــتاندارد  ــی اس ــازمان مل ــی،  س ــا عباس ــوزه رض ــره، م ــابداران خ حس

ایــران، رشكــت ســایپا،  شــهرداری تهــران، ســازمان آتــش نشــانی و....از 

منونــه طراحی هــای اوســت. 

عــاوه بــر طراحــی نشــان واره و مســئولیت های دانشــگاهی و 

ــوزه  ــددی در ح ــاالت متع ــاب ومق ــز كت ــیار، ممی ــگاه های بس منایش

گرافیــك تألیــف وتدویــن كرده اســت كــه از آن جملــه مــی تــوان بــه 

ــه  ــی، نشــانه ها منون ــد، طراحــی تزئین طراحــی، نقاشــی در ســه جل

ــر و تصــور، طراحــی روی  کارهــای شــخصی، طراحــی اعــان، تصوی

جلــد، طراحــی روی جلــد، حرف هــای تجربــه. مجموعــه مقــاالت از 

ــم قــرن کار و...اشــاره كــرد.  ــا1382، نی ســال 134۵ ت

رشكــت در منایشــگاه ها و مســابقات مختلــف داخلــی و بین املللــی 

آن جملــه می تــوان   از  كــه  داشــت  او  بــرای  متعــددی  جوایــز 

ــگاه  ــی منایش ــدال طراح ــودک، م ــاب ک ــی کت ــن طراح ــزه بهرتی جای

بین املللــی طراحــی ژوونیــزی فرانســه، ســیمرغ بلوریــن بهرتیــن 

پوســرت بــرای فیلــم ای ایــران از جشــنواره فیلــم فجــر و جایــزه 

ویــژه Achievement Award جایــزه یــک عمــر فعالیــت هــری از 

ــن در ســال  ــرد. همچنی ــام ب ــی طراحــی را ن طــرف انجمــن بین امللل

1383 به عنــوان اســتاد برجســته فرهنگســتان هــر، از ســوی رئیــس 

ــد. ــل ش ــز تجلی ــی ممی ــوری از مرتض جمه

ــرای دوره شــیمی درمانی  ــس از بســرتی شــدن ب ــان  ســال 1384 پ آب

رسطــان پروســتات، در بیامرســتان آبــان تهــران حالــش رو بــه وخامت 

نهــاد. رسانجــام در ۵ آذر ســال 1384 در ســن 69 ســالگی درگذشــت 

و پیكــرش در باغبــان کای کُــردان کــرج، بــه خــاک ســپرده شــد.

روانش آزاد.
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