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درســت در 28 مــرداد،  ســالروز كودتــای امریــكا علیــه دولــت قانونــی دكتــر مصــدق ســاعت پنــج بعــد از ظهــر، 
اولیــن مــوزه خوشنویســی تهــران توســط ســازمان زیباســازی شــهرداری گشــایش یافــت. ایــن در واقــع دومین 

مــوزه خوشنویســی ایــران و اولیــن آن، مــوزه میــر عمــاد در قزویــن اســت. 

قریــب بــه هــزار ســال در ایــن مُلــك،  كتابــت و كتابــه و كتیبــه رایــج اســت و همچنیــن هــزاران كاتــب و 
خوشــنویس بــا القــاب بلندبــاال،  بــر صحیفــه ایــن تمــدن دیرینــه، نقــش و رقــم زده انــد. تنهــا در دوره معاصــر 
و در عمــر حــدود نیــم قرنــی انجمــن خوشنویســان ایــران، بیســت هــزار خوشــنویس در 320 شــعبه انجمــن 
فعالیــت می كننــد.  حاصــل كارقرن هــای متمــادی خوشنویســان ایــن مــرز و بــوم، صدهــا هــزار اوراق و 
كتاب هــای نفیــس خوشنویســی اســت كــه  هــر برگشــان همچــو زر، گرانبهــا و در اقصــی نقــاط دنیــا خریــدار 
دارنــد.  اینهــا را نوشــتم كــه بگویــم تــازه عــدد كل موزه هــای  كشــورما، بــه نیمــی از هــزار رســیده اســت. ایــن 
500 مــوزه، ســهم بســیار ناچیــزی از هشــتاد هــزار مــوزه در تمــام دنیاســت. در امریــكا حــدود 35000 مــوزه، 
در آلمــان 8500 مــوزه  و مســكو روزگاری معــروف بــه شــهر هــزار مــوزه بــود. ایــن موزه ها  ســرمایه های كشــورها 
محســوب می شــوند كــه ســاالنه میلیون هــا بازدیــد كننــده را بــه ایــن كشــورها می كشــند و چرخــه اقتصــاد 
و فرهنگشــان را كامــل می كننــد. موزه هــای امــروز فقــط مــكان ایســتا و محــل نگهــداری و انبــار آثــار هنــری 
نیســتند، هــر مــوزه ای یــك دانشــگاه و یــك كانــون فرهنگــی،  هنــری و علمــی محســوب می شــود. موزه هــای 
ــد از  ــر رنگــی در تعامــات فرهنگــی، سیاســی و اقتصــادی ایفــا می كننــد. از ایــن لحــاظ بای امــروز نقــش پ

قابلیــت ایــن همــه آثــار هنــری در كشــور بــه خوبــی اســتفاده کــرد. 

كاخ موزه هــا، بــاغ موزه هــا  و خانــه موزه هــا مكان هــای خــاص قدیمــی و شناســنامه دار هســتند كــه كاربــری 
جدیدشــان مــوزه اســت. مثــل خانــه فوالدونــد در خیابــان شــریعتی مربــوط بــه دهــه ســی شمســی كــه تبدیل 
بــه مــوزه خوشنویســی شــده اســت و ایــن بــرای شــهر میلیونــی تهــران،  بســیار غنیمــت اســت و از ایــن بابــت 
بایــد خوشــحال بــود كــه هنــر خوشنویســی بــا آن  شــهرت و آوازه  جهانــی باالخــره بعــد از ســالیان انتظــار، 
صاحــب مــوزه اختصاصــی  شــد. امیــد داریــم  خانه هــا و باغ هــای محــدود باقی مانــده در شــهر تهــران، 

كاربــری فرهنگــی پیــدا كننــد. 

مهدی مكی نژاد
عضو هیئت علمی فرهنگستان هنر

اوراق زرین و روزنه های امید  



محمد علی معلم دامغانی 

اســتناد بــه رفرنس هــا و اســناد و ماخذهــای گاه مجعــول و ماالیعنــی 
و  موروثــی   آگاهی هــای  فراموشــی  و  بــا خویشــتن  بیگانگــی  موجــب 

مشــترک شــده اســت تــا بــه جائیکــه بــه قــول حافــظ: 

سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد

آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد

ایــن بیگانــه گاه غربــی غریــب از یــار و دیــاری اســت کــه روز و روزگاری 
بــه عنــوان ســرباز یــا ... در کمپانی هــای اســتعماری هنــد بــه اســتکبار 
و اســتحمار اشــتغال داشــته اســت و نوبتــی از ســرزمین ایــران بــرای 
رســیدن بــه کشــورش می گــذرد. تخــت جمشــید را در فــارس می بینــد. 
بــا فارســی شکســته بســته آموختــه در هنــد، چیزکــی  در اصفهــان 
می شــنود! و نرســیده بــه لنــدن و پاریــس حداقــل ســفر نامــه ای چــاق 
می کنــد و دمــاغ چــاق را بــه دمــاغ فربــه تصــور کــرده، ایرانــی را مســخره 
می کنــد و ســال های بعــد می شــود مستشــرق و ایران شــناس و یکــی از 
رفرنس هــای معتبــر غربــزدگان غیــر مســتغرب. حــال آنکــه ایرانیــان خــود 
ــران را نشــناخته اند  ــوز ای ــور موقــت هن ــه عب ــم و ن ــه شــرط حضــور دائ ب
و نمی داننــد کــه فردوســی و حافــظ و ســعدی و موالنــا و بســیاری دیگــر 
غالبــا دو کتــاب را بــرای دو نــوع از مخاطــب در یــک کتــاب ارائــه کرده انــد 
ــرای  ــار ب ــار خوردنامــه یکب ــار خردنامــه اســت و یکب ــا شــاهنامه یکب مث
خوردســاالن نوشــته شــده و بــار دیگــر بــرای ســالخوردگان و مثــل اعــای 
طوریــه و تقیــه اســت پــر از رمــز و ســمبل کــه: تــا نگــردی آشــنا زیــن پــرده 

رمــزی نشــنوی.

اینکــه پشــنگ حقیقــت ماورائــی گیتــی و افشــاننده نــور و برکــت اســت 
و افراســیاب )آســیاب بــاال( آســمان فرزنــد ارشــد و نخســت زاد وی و 
اغریــرث )آرارات ( و گرســیوز )کــوه تکیــده بــی تــوش و تــوان و الغر( پســران 
دیگــر وی انــد ســیاوش و زال چــون گرشاســپ و ســیمرغ و جمشــید و 
ضحــاک همــه خورشــیدند. ســودابه )آب عمیــق ناپیــدا کرانــه(= زن ثیبــه 
ــه )آب روشــن جــوی و رود زالل و صافی(=دوشــیزه  ــده و روداب روزگار دی
بکــر نورســیده اســت و بــه همیــن قیــاس اینهــا را نــه مستشــرق می فهمــد 
نــه غــرب زده رفرنــس بــر پشــت؟! ایرانــی امــا بــه شــرط ایرانیــت آن را 
بــی  واســطه درک می کنــد خاصــه ســخن اینکــه بــه غیــر از خــود غافــل 

نشــویم.

از واعظ نا متعظی پند شنیدن 

چون قبله نما ساختن اهل فرنگ است

رشح شعر به اعتبار شعور مجعی
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تنظیم: مولود زندی نژاد

خردادمــاه امســال هم اندیشــی »مقرنــس عصــر قاجــار« در فرهنگســتان هنــر 
هم اندیشــی  ایــن  برگــزاری  از  گزارشــی  پیــش  شــماره  در  کــه  شــد  برگــزار 
ــژاد دبیــر علمــی ایــن  ــه دکتــر مهــدی مکــی ن ــه همیــن بهان منتشــر شــد. ب
هم اندیشــی دربــاره مقرنــس و ریشــه یابــی واژگان آن بــا اســتاد محمــد علــی 

معلــم دامغانــی، رییــس فرهنگســتان هنــر، گفتگویــی انجــام داده اســت کــه در 
ادامــه می خوانیــد.

مقرنــس تنهــا عنصــر اختصاصــی در معمــاری جهــان اســام اســت و بقیــه تمدن هــا از یــك چنیــن 
عنصــری اســتفاده نمی كننــد. بــرای رســم آن، نیــاز بــه دانــش فنــی و اطاعــات هندســی اســت. در ایــن زمینــه ســواالت مختلفــی وجــود دارد، ماننــد اینكه 
مقرنــس از چــه زمــان و چگونــه وارد عرصــه معمــاری ایرانــی و بــه تبــع آن معمــاری جهــان اســام شــده اســت. یــا مثــا  واژه  مقرنــس چگونــه در ادبیــات 

كاربــرد پیــدا کــرده و معنــی اش چــه بــوده اســت؟     

در تعاریفــی كــه تــا كنــون ارائــه شــده گفتــه می شــود ایــن واژه از كلمــه یونانــی كُرنیــس یــا قرنیــز گرفتــه شــده، آیــا ایــن واژه ایرانــی اســت؟ بــه نظــر می رســد 
ُــر« اســت  »مقعــر« و »محــدب« نیــز بــه معنــای فــرو رفتــه یــا برآمــده اســت. حــرف »س« آخــر مقرنــس هــم  مثــل كلمــه  مســدس  معطــوف بــه كلمــه »ق
اســت، و تركیبشــان شــده مقرنــس. معمــوال در ادبیــات بــا اضافــه كــردن پــس و پیــش كلمــات، واژه هــای جدیــد ســاخته می شــود . بــه نظــر شــما ایــن واژه 

ریشــه ای یونانــی دارد یــا ایرانــی؟  

در ابتــدا بایــد بگویــم كــه كلمــه »قرنیــز« اصــاً بــه »غـُـر« ارتباطــی نــدارد، چــون در اصطــاح بنایــی اگــر دیــواری محــدب شــود و یــا ســقفی فــرو بریــزد؛ 
از كلماتــی مثــل لُمبیــدن و رُمبیــدن اســتفاده می كننــد. حتــی اگــر دیــواری را  ســوراخ كنیــم، از واژه هــای ُســنبیدن، تُنبیــدن یــا رُمبیــدن و ایــن نــوع 

كلمــات، اســتفاده می كنیــم. 

كلمــه »مقرنــس« در واقــع یــك كلمــه صددرصــد فارســی از كلمــه »كَــر« اســت. كــوه را »گَــر« می گفتنــد. وقتــی می گوییــم »گرشــا« منظورمــان 

اصطالحــات معمــاری مــا روایــت 
از هســتى اند كاملــى 

گفتگوی مهدی مکی نژاد با محمد علی معلم دامغانی درباره مقرنس
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غــار  بــه  كــه  اســت  »كَــر«  از  مقرنــس  كلمــه 
می شــد.  گفتــه  »گَــر«  كــوه  بــه  و  »كَــر« 
هنگامــی كــه از كــوه و غــار بــه پاییــن می آییــد 
اســت  کــه همــان »دره«  بــه »در« می رســید 
و بــه جویبــاری کــه ســیل ایجــاد کــرده »جــر« 

جَــر«.   و  دَر  كَــر،  »گَــر،  می گوینــد، 

كیومــرث اســت كــه بــه عنــوان پادشــاه 
وقتــی  یــا  داشــت  شــهرت  كــوه، 

می گوییــم گرشاســب، منظورمــان 
خورشــید اســت كــه از پشــت 
وقتــی  و  می آیــد  بــاال  كــوه 
می گوییــم »گرســیوز« آن هــم بــا 

كــوه رابطــه دارد. وقتــی می گوییــم 
دیگــر  پســر  كــه  »اَغریــرث«، 

پشــنگ و برادر افراســیاب اســت، به 
معنــای كــوه مقــدس اســت. ترك هــا 

بــه آرارات، »آغــری داغ« می گوینــد كــه 
در حقیقــت  همــان »آگــری رتــه« اســت 

ــز، »كـَـر«  ــه غــار نی ــرث شــده، و ب كــه آغری
می گوینــد. مثــل غــار کلماکــره در لرســتان. 

پــس كلمــه مقرنــس از »كَــر« اســت كــه بــه 
گفتــه می شــد.  »گَــر«  كــوه  بــه  و  »كَــر«  غــار 

هنگامــی كــه از كــوه و غــار بــه پاییــن می آییــد بــه 
»در« می رســید کــه همــان »دره« اســت و بــه جویبــاری 

کــه ســیل ایجــاد کــرده »جــر« می گوینــد، »گـَـر، كـَـر، دَر و جـَـر«.  

یــك كــوه رســم كنیــم، باالتریــن نقطــه آن »قلــه« اســت.  این هــا فرافكنــی 
وجــود انســان اســت و »كلــه« همــان ســر را می گوینــد و كـَـر  یــا غــار همــان 

ســوراخ گــوش اســت و كـَـر شــدن از ناحیــه گــوش صــورت می گیــرد.  

در كلمــه كرنــس، »س« ماننــد »ی« در فارســی اســت، همانطــور كــه در 
كلمه هــای رامِســس و مُوســس هــم »ســین« نســبت را نشــان می دهــد، 
وقتــی می گوییــم كَرنــس منصــوب بــه كـَـر اســت كــه كلمــه كـَـر، غــار شــده 

است.

پــس منظــور نظامــی از ایــن ابیــات »شــنیدم کــه بــود انــدر آن خــاره کــوه / 
مقرنــس یکــی، طــاق گــردون شــکوه.« و یــا در »یكــی منظــری بــود بــا آب و 

رنــگ / مقرنــس بــرآورده از خــاره ســنگ« چیســت؟

ایــن بــه معنــای غــاری اســت كــه در آن اســتاالکتیت ها و اســتاالگمیت ها 
)قندیل هــا( بــه طــور طبیعــی، مقرنــس ســاخته اســت. غارهــای بســیاری 
اســت كــه می گوینــد زیســتگاه بشــر بــوده و بشــر روی آن تصرفاتــی 
داشــته. یعنــی آن هــا را وســیع تر، زیباتــر و مطابــق بــا حوایــج خــود تغییــر 
داده. شــهر های اولیــه چــون در كمركــش كوه هــا ســاخته می شــدند، 
بــه آن كَنــد می گفتنــد.  این گونــه شــهرها، نامشــان همــراه بــا »كَنــد« 
می آیــد، مثــل پنــج كنــد، دســتكند، كنــدوان کــه در دل ســنگ كنــده 
شــده اند ماننــد شــهر پتــرا در ســوریه، كــه در دل كوه هــا ســاخته شــده  
اســت. یــا شــهرهایی مثــل: خوقنــد، ســمرقند، خُجنــد، بیرجنــد و ... 
كــه ایــن شــهرها همــه متعلــق بــه دوره ای هســتند كــه شــهر بــه معنــی 
ــه  ــی كــه خشــت و آجــر آمــد و خان »خشــتره« وجــود نداشــت. از زمان
ــی مدنیــت از خشــتره آغــاز شــد  ــه وجــود آمــد؛ یعن ســاختند، شــهر ب

كــه قبــل از آن »كَنــد« گفتــه می شــد كــه در 
بعضــی منابــع بــا »د« و برخــی دیگــر بــا »ت«  

نوشــته می شــود.  

مجموعــه  بــه  تعاریــف  از  بعضــی  در 
و  كاسه ســازی  مقرنــس،  رســمی بندی، 
البتــه  می  گوینــد.  نیــز  كاربنــدی  یزدی بنــدی، 
مقرنــس شــناخته ترین عنصــر ایــن تزیینــات 

اســت.  كاربنــدی بــه معنــای بســتن كار از پشــت بــا طناب هایــی بــه نــام 
دهیــد؟ توضیــح  اصطــاح  ایــن  درمــورد  اســت  ممكــن  اســت.  ســازو 

اســتاالکتیت ها  دوبــاره  ســاختن  یعنــی  غاربنــدی،  یعنــی  كاربنــدی 
و  دارد  ایــوان  كــه  اســت  مكان هایــی  بــه  مربــوط  و  اســتاالگمیت ها  و 
گوشــه های آن كاربنــدی می شــود. یزدی بنــدی و رســمی بندی متعلــق 
بــه گنبــد اســت و تزییناتــی اســت كــه وقتــی باالتریــن قســمت گنبــد 
ــد  ــه بای را می ســازند)دهانه( در آن قســمت ســوراخی ایجــاد می شــود ك
ــور از آن طریــق وارد شــود و ممكــن اســت در  ــا ن ــه آســمان باشــد ت رو ب
حاشــیه آن مقرنــس مناســب ایجــاد كننــد. مقرنــس یــك تكیــه گاه بــرای 
ســاختمان اســت و بیهــوده نیســت و آن هــا كــه آن را ســاخته اند صــرف 
زیبایــی نســاخته اند؛ بلكــه گوشــه های ســاختمان بــا مقرنــس تقویــت 

می شــود. 

  مقرنــس بــار خــودش را روی ســاختمان می انــدازد، ولــی رســمی بندی 
اســت.  باربــر  می گوینــد  اصطاحــاً  و  می ایســتد  خــودش  پاهــای  روی 
در هــر صــورت مقرنــس هــم بــرای زیبایــی اســت و هــم كاربــرد فنــی و 
ســاختمانی  دارد، یعنــی گوشــه های زُمخــت و کُنج هــا را بــا حجم هــای 
هندســی، بــه شــكل خیلــی زیبــا در می آورنــد. البتــه ایــن صحبــت شــما 
ــی، مقرنس هــا  ــه صــورت كل ــی ب ــد ول در ســاخت گوشــه ها  صــدق می كن

ــر نیســتند.   بارب

ولــی حداقــل می تواننــد دو دیــوار را در زاویــه 
از هــم جــدا كننــد. می شــود بــا یــك چــوب ایــن 

كار را انجــام داد یــا بــا مقرنــس. 

ولی مقرنس یك شكل آویزان و بار بر است.

بــه آن قندیــل می گوینــد.  بــه همیــن خاطــر 
مقرنــس همانطــور كــه گفتــم از كـَـر می آیــد ولی 
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كنــده  ســنگ  دل  در  ســوریه  در  پتــرا  شــهر 
شــده و در نواحــی شــام جاهایــی اســت كــه بــه 
پیامبــران پیشــین چــون لــوط، عــاد، ثمــود و ... 
منصــوب اســت. آن هــا جــزو كَندهــا هســتند 
ــه صــورت ســنگ  یعنــی شــهرهایی كــه ابتــدا ب
بــوده و در دل آن هــا غــار ایجــاد كرده انــد. شــهر 
ــور و زینت هــای بســیار دارد و مقرنــس  پتــرا زی

هــم دارد. 

در اصــل قندیل بنــدی اســت 
كــه در عربــی به قندیل »جَندل« 

می  گوینــد و جندلــی یعنــی صخــره 
ّصمــا یــا ســنگ محكــم. كنــدل هــم 

یعنــی كــوه. كنــدی نیــز بــه معنــای 
قنــد اســت و بــه عســل گفتــه می شــود 

و كنــدل یعنــی آشــیانه زنبــور عســل كــه 
ــدل همــه  ــدل و جَن ــد، كَن ــن كلمــات كَن ای

بــه هــم مربــوط هســتند و مقرنــس از طرفــی 
ماننــد النــه زنبــور اســت و ایــن مســئله را بایــد از لحــاظ 

ادبــی بــه دقــت بررســی كنیــم. 

شعرا چند بیتی در این مثال آورده اند، مانند: 

»تو را با من دم خوش در نگیرد / به قندیل یخ آتش بر نگیرد« 
)نظامی( 

یا »ساقیا منگر بدان کاین می همی از بد دلی / سنگ بر قندیل 
عقل بد دل رعنا زند« )سنایی(  

و »چو از زلف شب باز شد تاب ها  /  فرو مرد قندیل محراب ها« 
)منوچهری(

بــرده  کار  بــه  بــزرگ  ســالن های  و  مجالــس  وســط  کــه  آویــزی  حتــی 
می شــود اقتباســی از همــان غــار و رســوب گذاری اســت كــه در غــار ایجــاد 

می شــود. 

ــادم كــه می گفــت: »در جــاده  ــاد خاطــره ای از مرحــوم شــعرباف افت ــه ی ب
دماونــد ماشــین خــراب شــده بــود و مــا زیــر یــك كــوه بودیــم كــه زیــر آن 
ــگاه كــردم و همــان  ــه آن ن ــود و مــن در آن قســمت خوابیــدم و ب ــی ب خال

كــردم«،  اجــرا  كارهایــم  از  یكــی  در  را  شــكل 
ــود.  ــوه ب ــع الهــام او همــان ك منب

بله همین طور است.

مولــوی در یكــی از شــعرهایش می گویــد »مــا 
قصــر و چارطــاق بــر ایــن عرصــه فنــا/ چــون 
آیــا  عــاد و چــون ثمــود مقرنــس نمی کنیــم« 
ایــن اقــوام، مقرنــس داشــته اند یــا ایــن واژه بــه 
ــوده و شــعرا از  ــودن و تجمــل ب معنــای فاخــر ب

آن بــه عنــوان تشــبیه اســتفاده كرده انــد؟ 

شــهر پتــرا در ســوریه در دل ســنگ كنــده شــده و در نواحــی شــام 
ــوط، عــاد، ثمــود و ...  ــران پیشــین چــون ل ــه پیامب ــه ب ــی اســت ك جاهای
منصــوب اســت. آن هــا جــزو كَندهــا هســتند یعنــی شــهرهایی كــه ابتــدا 
بــه صــورت ســنگ بــوده و در دل آن هــا غــار ایجــاد كرده انــد. شــهر پتــرا 
زیــور و زینت هــای بســیار دارد و مقرنــس هــم دارد. هــر جــا  قرنــس 
اســت ــــ  قرنــس و یقرنــس و مقرنــس ــــ مقرنــس هــم هســت كــه همــه 
از كلمــه »كـَـر« و غــار اســت كــه گویــش دیگــر آن كار  یــا همــان غــار 

ــد. ــاط دارن ــا هــم ارتب اســت و این هــا همــه ب

 یــك مقــدار ایــن اواخــر بــا تفكیــك زبان هــا از همدیگــر كار دســت 
مــردم داده انــد، چراكــه زبان هــا پل هــای مشــترك دارنــد و نقــاط 
مشتركشــان زیــاد اســت. بــه عنــوان مثــال مــا می دانیــم كلمــه 
»اَب«  كــه  بخوانیــم  هــم  ابراهــوم  می توانیــم  را  ابراهیــم، 
یعنــی پــدر و »هــوم«)home( یعنــی خانــه، ابراهیــم پــدر 
خانــه اســت و هنــوز »هــوم« خانــه اســت، »خــوم« خانــه 
از  این كلمــات  همــه  و  اســت  خانــه  »خیمــه«  اســت، 
یــك جــا ناشــی می شــوند و این هــا پل هایــی هســتند 
كــه از یــک زبــان می شــود بــه زبــان دیگــر رفــت. ایــن 
ــن اواخــر كــه مرزهــا  كلمــات بی نهایــت هســتند و ای
ــل  ــد، این هــا مث ــه صــورت مصنوعــی ایجــاد كردن را ب
دیــوار شــدند و مــردم  از همدیگــر جــدا شــدند، و گرنــه 
پــل بــود و عبــور می كردنــد. وقتــی مقرنــس درآمــد بایــد 
بگوییــم كندیــس. همچــون شــهرهای كنــدوان و میمنــد که 

ــده شــده اند.   ــوه كن ــا همیــن روش در ك ب

رابطــه بیــن ادبیــات )ادبیــات بــه معنــای عــام، منظــوم و منثــور( 
ــرای رســاندن مطلــب و فهــم  ــه اســت؟ ب و مقرنــس در دوره قاجــار چگون
بهتــر، تصویــری از مقرنــس دوره قاجــار و مقرنــس دوره صفــوی نشــان 
ُــر  می دهــم. ماحظــه می کنیــد کــه مقرنس هــای دوره قاجــار، عمومــا پ
کار و عناصــر تشــکیل دهنــده آن، ریزتــر و پــر نقــش و رنگارنگ تــر از 
دوره صفویــه اســت. در عــوض مقرنس هــای دوره صفویــه، درشــت تر، 
هندســی تر و قانــون مدارترنــد . در نثــر دوره قاجــار همچنیــن پــر کاری ، 
ّــف و تــا حــدودی اغــراق را می بینیــم. بــه نظــر شــما ارتباطــی بیــن ایــن  تکل
پــرکاری و ادبیــات ایــن دوره وجــود داشــته کــه بــه صــورت ناخــودآگاه، روی 
ــر  ــن دوره تاثی ـّـا و مقرنس هــای ای ــدان معمــار و بن ســایر هنرهــا  و هنرمن

گذاشــته اســت؟

ـــ از نوع مقرنس هایی  ـــ مســجد جامــع اصفهان ـ  در واقــع در ایــن تصویــرـ 
ــوع خویــش كاری اســت و مقرنــس را كامــاً نگــه داشــته  ــه از ن اســت ك
اســت. طــاق شــما یــك طــاق جناقــی اســت كــه طــاق دوم و ســوم  زیــر آن، 
جــزء مقرنــس هســتند و مثــل ایــن اســت كــه دو طــرف را حفــظ می كننــد. 
مقرنس هــای ایــن مســجد جــزءِ مقرنس هایــی اســت كــه ارزش مقرنــس 
را معلــوم می كنــد )تصویــر شــماره یــك(، امــا 
نیســت،  گســترده  و  بــاز  چــون  دوم  تصویــر 
نمی دانیــم وســعت كار چقــدر اســت، آیــا بیــن 
طــاق ایســتاده و طــاق را تضمیــن می كنــد كــه 
بــه ایــن شــكل باقــی بمانــد؟ یــا نــه فقــط از 
جهــت زینــت و زیــور در حاشــیه ایــن طــرف و 
آن طــرف، مثــل دو قندیــل كار شــده كــه پــر كار 

یــا كــم كار اســت)تصویر شــماره 2(. 
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تصویر شماره 1. مسجد جامع اصفهان، دوره سلجوقی

تصویر شماره 2.  مسجد امام میدان نقش جهان اصفهان، دوره صفوی

 بســیاری از اســتادكاران  بجــای مقرنــس از واژه كاربنــدی اســتفاده می كننــد، حتــی اســتاد شــعرباف 
می گفــت كاربنــدی. کاربنــدی یعنــی كار را از پشــت بــا طناب هایــی ماننــد ســازو  بســتن. آلت هــای 
مقرنــس كامــاً معلق انــد و بــرای جلوگیــری از فــرو ریختنشــان آن هــا را بــا طنــاب می بســتند و امــروزه 
بــا آهــن جــوش می دهنــد. همان گونــه کــه مطلــع هســتید، مقرنس هــای اولیــه كامــاً یــك راه حــل 
ســاختمانی داشــتند، ولــی از دوره ایلخانــی، تیمــوری و صفــوی تــا بــه امــروز، جنبــه تزیینــی پیــدا 
كرده انــد. البتــه تزیینــی نــه بــه معنــای منفــی آن؛ بلكــه  بــا معانــی بلنــد و تمثیــل گونــه آن. ایــن كه 
شــما می گوییــد مقرنس هــا مثــل دو قــوس از ســر بــه هــم می خورنــد و قــدرت نگهدارنــده پیــدا 
می کننــد، بیشــتر بــه رســمی بندی می خــورد تــا مقرنــس. مقرنس هــا اگــر شکســته شــوند بــار 

تحمــل خودشــان را هــم ندارنــد و فــرو می ریزنــد . در نتیجــه باربــر نیســتند . 

خیــر در تصویــر ببینیــد: )تصویــر شــماره یــك( در اینجــا ســه بــار طــاق تكــرار شــده، 
اول خــود طاقــی كــه هســت، و بــه ترتیــب طــاق دوم و ســوم کــه موجــب اســتحکام بنــا 
شده اســت. اصــل كلمــه )تــاق( همــان تــاك بــه معنــای درخــت انگــور اســت.  »پرهیــز كــن 
حبیــب مــن از مــی كــه فی المثــل / شــیطان خمیــده بگــذرد از زیــر شــاخ مــو« و اصــوالً 
تــاك و طــاق، این هــا كــه طــاق ضربــی شــد، یعنــی شــاخ بــه شــاخ شــدن، مثــل دوتــا شــاخ 
گاو كــه بــه هــم رســیده اســت، ایــن اصــلِ معمــاری اســت. دوتــا ســنگ را هــم كــه بــه 
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ایــن شــكل )�( بگذاریــد، 
می شــود در زیــر آن از آفتــاب 

ــد. اصــوالً ســاختمان  ــاران مصــون مان و ب
ــا ایــن روش می ســازند كــه طــاق جناقــی ایجــاد  را ب

می شــود، اگــر ایــن فــرم هشــت بخوابــد طــاق رومــی می شــود. ایــن اســت 
كــه كاربنــدی هــم بــا خــودِ غــار ارتبــاط دارد و اینكــه می گوییــم پشــت كار 
یــا پیــش كار بایــد چیــزی وجــود داشــته باشــد كــه بتــوان بــرای آن پشــت 

و پیــش قائــل شــد. 

در رســمی بندی یــا یزدی بنــدی كــه بــرای گنبــد بــه كار می بریــد، در میــان 
آن آفتــاب )شمســه( اســت و از ســوراخ دهانــه گنبــد نــور بــه ســمت پایین 
تــا روی زمیــن می آیــد، مطابــق شمســه ای كــه در ســقف اســت بــر روی 
ــا چشــم داریــم كــه یكــی در  زمیــن نیــز هســت، یعنــی مــا در واقــع دوت
آســمان كــه چشــم آفتــاب اســت و دیگــری بــر روی زمیــن، كــه چشــمه 

اســت.

بــه ســقف می گوییــم »آســمانه«، زیــرا دوبــاره جهــان را در خانــه تجدیــد 
می كنیــم و انســان بــا ســاخت خانــه دوبــاره همــه چیــز را ماننــد جهــان 
می ســازد و همــه آن چیزهایــی كــه بایــد در آن باشــد ماننــد آفتــاب را 
ایجــاد می كنــد،  مثــل »بــام« بامــداد جایــی كــه روشــن اســت، »شــام« 
جایــی كــه در خانــه تاریــك اســت. بنابرایــن اصطاحــات معمــاری مــا 
روایتــی كامــل از همــه هســتی اســت و انســان اهمیتــش از همــه هســتی 
ــد انســان حضــور  بیشــتر اســت و هــر جــا حــرف از هســتی پیــش بیای

دارد. 

ایــن تصویــر متعلــق بــه ایــوان ورودی مســجد 
شــاه اصفهــان متعلــق بــه دوره صفویــه اســت. 
)تصویر شــماره 2( گذشــته از جنبه های تزیینی 
آن، مــا احســاس می كنیــم آســمان پرســتاره ای 
ــب آن الجــوردی و  را می بینیــم و رنگ هــای غال
فیــروزه ای اســت. ایــن رنگ هــا، رنگ هــای غالــب 
در دوره صفویــه هســتند. انــگار هنرمنــدان آن 
دوره بــه تشــبیه می خواســته اند ســقف آســمان 
پــر ســتاره را تداعــی کننــد. در عــوض هنرمنــدان 
و معمــاران دوره قاجــار، مقرنس هایشــان، چــون 
یــک بــاغ پــر از گل بــا رنگ هــای متنــوع اســت و 
در خاطــر و خیالشــان، مقرنس هــا تمثیــل بــاغ 

بهشــت گونه انــد )تصویــر شــماره 3(. 

در رســمی بندی و مقرنــس، تعمیــم بــه غــار 
بــزرگ یعنــی همیــن آســمان افــق اســت. وقتــی 
روز اســت روشــنایی آفتــاب از درون آن ســوراخ 
و  وارد می شــود  بــزرگ،  غــار  ایــن  روی گنبــد 

هنــگام شــب كــه مــاه جــای 
آن  از  می گیــرد،  را  خورشــید 
ــه آســمان هــم  ــان اســت. در واقــع ب نمای
ــد،  ــگاه می كنی ــه غــار ن ــد و ب ــد، غــار می بینی ــگاه كنی ــه ن ك
را  این هــا  همــه  بایســتید  بیابــان  وســط  برویــد  می بینــد.  را  آســمان 
می بینیــد. آســمان كــروی اســت و فضــا بــرای انســان توهمــی  ایجــاد 
می كنــد، بــه طــوری كــه انســان ایــن شــكل ها را می بینــد. مثــل ابرهایــی 
كــه بــه اشــكال مختلــف در مینیاتورهــا می بینیــد، این هــا را كــه نقــاش 

ابــداع نكــرده؛ بلكــه آن را واقعــاً دیــده اســت. 

ــگار ســلطان  ــم، ان ــز، كوه هــای رنگــی می بینی ــه، در نزدیكــی شــهر تبری بل
ــده و در كارهایــش كشــیده اســت.  ــن كوه هــا را دی محمــد نقــاش ای

زیــرا آبــی كــه بــه همــراه مــوادی مثــل گــچ و نمــك و گاهــی آهــن و مــس از 
كوه هــا فــرو می  ریــزد، اســتاالکتیت ها و اســتاالگمیت هایی را می ســازد 
كــه رنگــی اســت. این هــا را بشــر از خــدا آموختــه، معلــم و مربــی اصلــی 
خود خداســت. مثاً اشــعه خورشــید در رســمی بندی، كاری كه می كند 
از میــان شمســه بــه پاییــن می تابــد، در واقــع بی نهایــت نــور از میــان آن 
می گــذرد و گسســت نورهــا چیــزی کــه ایجــاد می كنــد، مثــل ایــن اســت 
كــه خورشــید در مركــز گنبــد اســت و اشــعه ها موجــب می شــود كــه مــا 

در گنبــد نــور قــرار گیریــم. 

عرفــا می گوینــد عالــم یــا احدیــت اســت یــا واحدیــت. در عالــم واحدیــت، 
تخاصــم اســماء اســت و اســم لطــف بــا قهــر درگیــر می شــوند ایــن جنــگ 
اسم هاســت و جنگــی كــه روی زمیــن اســت، اصــل آن در آســمان اســت. 

تصویر شماره 3.  ایوان شمالی مسجد امام، بازار تهران، دوره قاجار 
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ظلمــت  و  نــور 
می جنگنــد،  بــاال  از 
جــال  زیبایــی،  و  زشــتی 
و جمــال از بــاال می جنگنــد و 
این هــا تخاصــم اســماء اســت و تنهــا 
ــن مقــام  هللا مقــام واحدیــت اســت و ای
ذات مقــدس حضــرت رســول)ص( اســت و 
حــق هــر اســمی را كــه بگــذارد، آن تخاصــم اســماء 

پیــدا می كنــد.  تصویــر 

در واقــع درگیــری كــه ایجــاد شــده ایــن اســت اینكــه ایــن عالــم واال هــم 
اســم دارد و هــم رســم، یعنــی باالخــره حیــات ترســیم شــده و نقشــه 

داشــته اســت. 

یــك  شــعربافی آن باالســت كــه همــه چیــز را او بافتــه و رســم از خــود 
اوســت. ایــن اســت كــه مــا دو كلمــه اســم و رســم داریــم كــه »اســم« را بــه 
انســان یــاد داد و »رســم« را خــود انجــام داد و بــه فرشــتگان گفــت شــما 
جهــان را تســمیه كنیــد، امــا فرشــتگان گفتنــد مــا تســمیه نمی دانیــم و 
آن را به انســان داد و آدم شــروع كرد به تســمیه كردن جهان و رســم ها 

را بیــان كــرد و اســم گذاری بــه وســیله انســان شــروع شــد.  

بزرگ تریــن كتــاب معمــاری كــه در دســت بشــر اســت، قــرآن اســت كــه 
ــد دارد، كتــاب تدویــن و كتــاب تكویــن. در قــرآن ســوره گاو  قــرآن دو جل
داریــم و »نحــل« داریــم و »نمــل«. همــه ایــن مســائل و آیــات مثــل قفــل 
و كلیــد بــه هــم بســته اند و هــر كــه می خواهــد كتــاب قــرآن را بخوانــد بایــد 
بــه ایــن مســائل دقــت كنــد. هــر كــس بخواهــد معانــی قــرآن را بدانــد، 
بایــد بــه فایــده اش پــی ببــرد. ایــن گاو چیســت؟ »گئــو« بــه معنــای زنــده 
اســت و بنابرایــن گاو، آهــو، گــوزن، گیــاه، و حتــی انســان، گاو هســتند، 
چــون همــه زنده انــد. و اگــر انســان بخواهــد متوجــه چیز هایــی شــود بایــد 

ایــن  از بركت هــای  بــرود. یكــی  بــه طبیعــت 
دوره، فیلم هــای مســتندی اســت كــه غربیــان 
می ســازند کــه كتــاب تكویــن را جلــوی چشــم 

مــا مــی آورد. 

برگردیــم بــه ســوال قبلی مــان در بناهایــی كــه 
از دو دوره صفــوی و قاجــار بــه جــای مانــده 
ویژگی هــای خاصــی مشــاهده  در مقرنس هــا 
صفــوی  دوره  مقرنس هــای  مثــا  می شــود. 
و  فیــروزه ای  آبــی  و  الجــوردی  آبــی  عمدتــا 
تقریبــا تداعــی كننــده آســمان اســت؛ ولــی در 
دوره قاجــار یــك بــاره رنگ هــا بــه شــدت تغییــر 

می كننــد و تداعــی كننــده گلســتان و بــاغ بهشــت گونــه  هســتند. اینكــه 
واقعــا  ایــن  می شــود؛  متفــاوت  و صفویــه  قاجــار  دوران  در  تشــبیهات 

می توانــد تاثیــر ادبــی هــم باشــد.

 اگــر ســوره »الرحمــن« را خوانــده باشــید، گیــاه و درخــت كــه یكــی زرد 
و یكــی ســرخ اســت و یكــی ســبز ســیر، همــه در حــال ســجده هســتند. 
نســیمی كــه مــی وزد و درخــت ســروی كــه شكســته می شــود؛ در واقــع 
واقــع  در  كــه  اســت  ایــن  و  اســت  ركــوع  كــه در حــال  اســت  ســروی 
گیــاه ماننــد گل هــای آســمان و ســتاره ها هســتند »و النجــم و الشــجر 
ــه ســتاره هــم  ــد و ب ــاغ هــم می گوین ــه گل ب ــه »نجــم« ب یســجدان« البت

می گوینــد و آن را مثــل گل رســم می كننــد. 

شما قائل به این هستید كه ارتباط وجود داشته است؟ 

مــردم در گذشــته آســمان را كبــود می دیدنــد و وقتــی می گفتنــد جامــه 
نیلــی پوشــیده یعنــی عــزادار اســت. نیــل رنگــی گیاهی و در دســترس بود 
و كربــاس را بــه ســرعت بــه رنــگ نیلــی كبــود در مــی آورد. بعدهــا جامــه 
كبــود كــه نشــانه عــزا بــود بــه رنــگ ســیاه شــد. البتــه در اســام رنگ ســیاه 
كراهــت دارد، چــه امامــه چــه لبــاس باشــد، می گوینــد جامــه تكبــر اســت. 
زن هــم كــه می گوینــد چــادر ســیاه بپوشــد، بــه خاطــر كبریــای زن اســت 
یعنــی بــه او حرمــت می گذارنــد و كســی نمی توانــد بــه او نزدیــك شــود 
و زن بــا ایــن چــادر ســیاه ماننــد شــب اســت، فقــط صــورت شــب كــه مــاه 
اســت دیــده می شــود. یعنــی ایــن چــادر كــه شــب می شــود، صــورت او 
ماننــد مــاه آشــكار می شــود و كبــر جــزء صفــات زن اســت. لبــاس كبریــا 
تاریكــی اســت حتــی خداونــد هــم در كبریاســت و نمی شــود او را دیــد. 

نثــر دوره قاجــار بســیار پــركار بــوده و مقرنس هــا هــم بســیار پــركار بودنــد 
آیــا تاثیــر آن را می شــود در یــك فضــا بررســی كــرد؟ 

ادبیــات در بعضــی زمان هــا متكلفانه تــر اســت، مثــل ســبك هنــدی كــه 
در ایــران و هندوســتان دوره بابلــی و صفــوی یــك مقــداری پــركار بودنــد و 
دامنگیــر ادبیــات شــدند، بــه طــوری كــه نثــر گاهــی بــه طرفــی می رفــت كــه 
اصــاً فهمیــده نمی شــد، شــعر هــم همین طــور. رد پــای آن را  می شــود 

در معمــاری و حتــی نقاشــی هــم پیــدا كــرد. 

پس شما قائل به این تاثیر هستید؟ 

خیــر.  هنــر فقــط در مرحلــه »خیــال« هنرمنــدان اســت كــه هیــچ فرقــی 
بــا یكدیگــر ندارنــد، خیــال از »خیــل« یــا اســب می آیــد و اســب یــك 
حیــوان معیــار اســت. نیــرو را بــا اســب می ســنجیم یــا ســرعت را بــا 
اســب می ســنجیم. پــس ســرعت متعلــق بــه اســب اســت و در یــك 
آن خطــور و عبــور می كنــد و آدم هنرمنــد كســی اســت كــه كمنــد بــه 
را  اســب های وحشــی  و جلــوی  دارد  دســت 
البتــه  می كنــد.  كدگــذاری  را  آن  و  می گیــرد 
چیزنــد،  دو  هنــر  خیــال  بــا  هنــر  كدگــذاری 
عالــم  در  تكنیــك.  یكــی  اســت  آرت  یكــی 
بــا كلمــه اســت،  تكنیــك، شــاعر تكنیكــش 
نقــاش بــا طــرح و رنــگ ، قالیبــاف بــا تــار و پــود 
و معمــاری بــا آجــر و ســنگ. كدگذاری شــان 
فــرق می كنــد. خداونــد بــا ذره ذره خــاك انســان 
را می آفرینــد و كدگــذاری می كنــد. از زمانــی 
كــه نطفــه بســته شــد، بــه وســیله غذایــی كــه 
مــادر می  خــورد، كــه همــه از زمیــن بــه دســت 
می آیــد، ایــن كدگــذاری شــروع می شــود و فــن 

یــك شــعربافی آن باالســت كــه همــه چیــز را او 
بافتــه و رســم از خــود اوســت. ایــن اســت كــه مــا 
دو كلمــه اســم و رســم داریــم كــه »اســم« را بــه 
انســان یــاد داد و »رســم« را خــود انجــام داد 
و بــه فرشــتگان گفــت شــما جهــان را تســمیه 
تســمیه  مــا  گفتنــد  فرشــتگان  امــا  كنیــد، 
نمی دانیــم و آن را بــه انســان داد و آدم شــروع 
كــرد بــه تســمیه كــردن جهــان و رســم ها را بیــان 
كــرد و اســم گذاری بــه وســیله انســان شــروع 

شــد.  
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خــدا در اینجــا تكمیــل و پــس از چهــل روز بــه 
او روح دمیــده می شــود. بــرای همیــن بعــد از 
ــن(،  ــن زمــان كشــتن آن نطفــه )ســقط جنی ای

قتــل محســوب می شــود. 

كار شــاعران بــه جهــت پــردازش خیــال از كــران 
معمــاری  در  امــا  اســت،  بی نهایــت  كــران  تــا 
ایــن خیــال   بــه  بیــان و صــورت عملــی دادن 

بســیار ســخت اســت. 

انســان الگویــش خــودش اســت و اینكــه شــما كلــه داریــد، یــا زمیــن، كــوه 
و قلــه دارد، یــك مســئله عــادی اســت. یكــی ســرش طــاس می شــود، 
می گوییــم گـَـر و آگــری هــم كــه ترك هــا می گوینــد ولــی فارس هــا به نــدرت  
گرشــا یــا گرشاســب می گوینــد. اینكــه اگــر گَــر را شــناختی كَــر هــم 
شــناختنش كاری نــدارد. انســان یــك روزی مركــزش غــار بــوده و غــار بایــد 
در سرنوشــت مــا جــزء كلمــات اصلــی باشــد، كلماتــی مثــل ایــران، روان، 

رود، راه همــه  »ر«هــا،  نشــانه رفتــن اســت. 

واژه دیگــری بــه نــام »كریــاس« داریــم  كــه آســتانه یــا ورودی ســاختمان 
بــوده، آیــا ارتباطــی بــا مقرنــس دارد؟   

»در ایامــی کــه صــاف و ســاده بــودم / دم کَریــاسِ در اســتاده بودم«)ایــرج 
میــرزا( كریــاس هــم مثــل كلمــات طــاق، رواق یــا داالن اســت كــه طاق هــا 
را  داالن  یــك  طــاق  چندیــن  جهــت  همیــن  بــه  هســتند  دال  شــبیه 

می ســازد. 

یــك ســری واژگان و اصطاحــات تخصصــی در حــوزه معمــاری وجــود 
دارنــد، خلــق ایــن واژگان توســط بنّاهــا صــورت می گیــرد یــا دیگــران؟ مثــا 
ــل  ــی مث ــا آلت های ــرا  اســتفاده می شــود ی ــه اخی ــره1 واژه ای اســت ك غلبی
سوســنی، فخــری، پــا باریــك، فیــل پــوش، طــاس و ...  این هــا چگونــه 

شــكل می گیرنــد و چــه كســانی ایــن واژگان را خلــق می كننــد؟ 

ســابقا گنبدهــا را بــا »نــی« می ســاختند، و غربیلــه را بــا نــی می ســاختند. 
ــوده كــه ســوراخ ســوراخ اســت و در  ــال ب ــال اســت كــه كَرب در اصــل غَرب
واقــع در رقــص كســی كــه بتوانــد كمــرش را خــوب بچرخانــد، می گوینــد 
قــر و غربیلــه كــه همــان حركــت غربــال در دســت كســی كــه دارد ســرند 
می كنــد. مثــا تنــوره، چنان کــه تنــوره دیــو، گردبــادی اســت كــه وقتــی 
ــوره آســیاب،  ــا تن ــوره می شــود ی ــه شــكل تن ــاال مــی رود و ب می پیچــد و ب
حالتــی كــه جنــون پیــدا می  كنــد و شــروع می كنــد بــه چرخیــدن. ایــن كار 
در دو جــا انجــام می شــود، یكــی در دریــا كــه گــرداب درســت می كنــد و 
قــوه گرانشــی دارد كــه همــه چیــز را بــه درون خــود می كشــد و آن دیگــری 
گردبــاد اســت كــه نیــروی گرانشــی دارد و  همــه چیــز را بــا خــود به ســمت 
بــاال می كشــد. تنــوره آســیاب، در جایــی اســت كــه آب بــه ســمت یــك 
ــره ای مــی رود كــه  ــه ســمت پ ســوراخ كوچــك هدایــت می شــود و بعــد ب

یــك محــور، ســنگ بــزرگ باالیــی را روی ســنگ زیریــن می كشــد.

تنــور نــان، ابتــدا بــا گل تــه آن را بــزرگ می ســازند و بــه ســمت بــاال 
ــوره  ــد تن ــاره بای ــد، گــرد و كوچــك می شــود. بــرای ســاختن من ــه می آی ك
بســازند تــا بــه ســمت بــاال برونــد، همین طــور یــك خانــه بیابانــی از تنــوره 

1.غلبیره:  به نبشی آهنی كه به قطر شمسه باالی رسمی بندی  به صورت مدّور و 
گرد شده باشد، اصطاحا غلبیره می  گویند. سر طاق ها  روی  لبه غلبیره گذاشته 

می شود. غلبیره  نگهدارنده طاق و قوس ها  به طور موقت و تا سفت شدن مصالح 
است. بعد از اتمام كار، غلبیره برداشته می شود.

خــدا  از  انســان  را  آن  كــه  می شــود  شــروع 
»خَلَــقَ  شــریفه  آیــه  در  چنان كــه  آموخــت، 
بــه معنــای  تَرَوْنَهَــا«  عَمَــدٍ  ْــرِ  بِغَی ــماوَاِت  السَّ
اینكــه خداونــد آســمان ها و زمیــن را بیســتون 
آفریــد، كشــاورزان هــم همیــن كار را می كننــد 
و بــا گل رس، چینــه می كشــند و آن را تكــرار 
می كننــد و بــه بــاال می آورنــد تــا آنكــه از قــد 
یــك آدم بلندتــر می شــود و بــا گل چینــی آن 
ــن روش، گنبــد می ســازند و  ــا ای ــا خشــت ب را جمــع می كننــد و حتــی ب
ایــن خانــه ای اســت كــه ســتون نــدارد و بــه آســمان می مانــد كــه بــه كار 

خــدا نزدیك تــر اســت. 

یــك روزنه هایــی روی برج هــای قدیمــی و دیواره هــای خشــت و گلــی و 
آجــری می گذاشــتند، این هــا چــه نــام داشــت؟ بــرای زیبایــی بــود یــا بــرای 

عبــور نــور و هــوا؟ 

در برج هــا و ســاختمان هایی كــه جنبــه محافظتــی داشــته و در دوره 
تیرانــدازی بــا تفنــگ، بــه آن مُزغـُـل می گفتنــد و تیــر تفنــگ از ایــن ناحیــه 
بــه تیرانــداز اصابــت نمی كــرد و ایــن ســوراخ  ها بــه ســمت پاییــن شــیب 
دارد. در واقــع  مُزغُل هــا بعــد از تیــر و كمــان بــه صورتــی اســت كــه بایــد 
آن شــخص آن قــدر در تیرانــدازی ماهــر باشــد )حكــم انــداز( کــه بتوانــد 

بــا تیــری، تیــر حریــف را بزنــد، بــه عبارتــی تیــر او بــا تیــر مقابــل شــاخ 
بــه شــاخ شــود. 

در اطــراف دیوارهــای یــك حیــاط و بــه قــول تاجیك هــا حولــی، 
در قدیم هــا بــه محیــط مــا، گــرد می گفتنــد مثــل خســروجرد، 

ــه حیــاط و بیتــه تغییــر كــرد و  الســجرد. بعــد از اســام ب
در  بخــارا حولــی می گفتنــد و معنــای همــه گــرد اســت 

بغــداد  مثــل  گاهــی  شــهرها  قلعــه.  یعنــی  گــرد  و 
زمــان منصــور، بــه شــکل دایــره ســاخته می شــد 

یــا مثــل هگمتانــه كــه از هفــت قلعــه تــو در تــو 
اســت. شــوش، چغازنبیــل یــا زیگورات هــای 

و  مســتطیل  مربــع،  یــا  بین النهریــن 
شــهر  گــردی  اعتبــار  بــه  كــه  بــوده  گــرد 
می گفتنــد و  مُزغُل هــا را بــرای محافظــت 

می ســاختند.  آن  حــول 

قدیمی تریــن ســندی كــه دربــاره مقرنــس اســت 
را بــه خاطــر داریــد؟

خیــر. یكــی از چیزهایــی كــه مــا از دیگــران یــاد 
ــه عنــوان چیــزی  گرفتیــم، ایــن اســت كــه دانــش ب

اســت كــه بــه روشــنایی تبدیــل می شــود. مــا بایــد 
رفرنــس را كنــار بگذاریــم و هــر مســئله ای كــه از هــر 

جایــی می شــنویم از خــود كنیــم. اینكــه ابــن ســینا 

هــر  و  بگذاریــم  كنــار  را  رفرنــس  بایــد  مــا 
مســئله ای كــه از هــر جایــی می شــنویم از خــود 
كنیــم. اینكــه ابــن ســینا چــه گفــت بــه شــما 
مربــوط نیســت، مگــر اینكــه حــرف ابــن ســینا را 

بــه ســاحت باورتــان ببریــد.
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چــه گفــت بــه شــما مربــوط نیســت، مگــر اینكــه حــرف ابــن ســینا را بــه 
ســاحت باورتــان ببریــد. بــا بعضی هــا كــه حــرف می زنیــد یــك دقیقــه 
ارســطو هســتند و یــك بــار افاطــون. اگــر مثــاً ایــن  مطالــب را آن هــا 
نوشــتند بایــد واقعیــت را قبــول كنیــم كــه هــر كــس بایــد مســئول خودش 
باشــد و نبایــد بــه حســاب مآخــذ حــرف بزنیــم و بایــد حرف هــا را بــه 
بدیهیــات ببریــم. شــما آســمان، زمیــن و خورشــید و همــه را می شناســید 

و نمی توانیــد بــه حســاب دیگــران بگذاریــد. 

ــا ایــن موضــوع در  ــه مرحلــه ای رســیدید كــه مــن در ایــن مطلــب ی االن ب
واقــع خــودم هســتم. 

ــر  ــار فیلســوفان اخی ــی آث ــا وقت ــن صحبت هــا همــه درســت اســت ام ای
آلمــان مثــل كانــت، هایدگــر و نیچــه را مطالعــه می كنیــم، می بینیــم آ ن ها 
یــك درد نهفتــه مشــترك دارنــد كــه دور افتــادن از ســنت و طبیعــت 
اســت كــه عیــن حقیقــت اســت. مثــل درد بی پــدری و مــا شــانس ایــن 
را داشــتیم كــه در شهرســتان خانــواده مــا كشــاورز شــبان بودنــد و كتــاب 
هــم می خواندنــد. گاو را می دوشــیدند و  علــف درو می کردنــد و كارهــای 
دیگــر. در تمــام ایــن کارهــا بــا طبیعــت دســت بــه گریبــان بودنــد. تــا 
دوشــیدن بلــد نباشــی معنــی دوشــیدن را نمی فهمــی و در آینــده متوجــه 

بســیاری از مســائل نمی شــوی. 

ولــی در علــوم مهندســی، ریاضــی و هندســه، حتمــا نیــاز بــه ارجــاء و 
داریــم. آمــوزش 

خیــر، اگــر شــما آنچــه ســاده ترین صــورت اســت در نظــر بگیریــد كــه 
ــف« ایجــاد می شــود  ــر آن را بکشــیم »ال از »نقطــه« آغــاز می شــود، اگ
ــم، »ب«  ــرار دهی ــر آن ق ــد و »نقطــه« را زی ــف« را بیاندازی ــر آن »ال و اگ
می شــود. از ایــن طــرف بخوانیــد می شــود »بــا« یــا بــا همدیگــر می شــود 
»بابــا« و از آن طــرف بخوانیــد می شــود »اَب«. ایــن اســت كــه تمــام 
هندســه، یــك خــط و یــك نقطــه خــارج از خــط اســت و از یــك نقطــه 
خــارج از خــط می شــود فقــط یــك خــط مــوازی آن رســم كــرد. اال زمانــی 
كــه خــط منحنــی باشــد و در آن صــورت می شــود بی نهایــت خــط رســم 
ــرد.  ــرای آن خــط رســم ك ــت می شــود ب ــه بی نهای ــره ك ــد دور ك ــرد مانن ك
خــط منكســر نمی شــود اگــر شــما خــط را بشــكنید، زاویــه تشــكیل 

می شــود. اگــر زاویــه را ببندیــد، مثلــث تشــكیل می شــود. شــكل 
اول را كــه ســاختی مربــع، مســتطیل، لــوزی و متوازی االضــاع 

و همــه را هــم می ســازی. دو شــكل اصلــی در جهــان اســت 
یكــی دایــره اســت و آن دیگــری مربــع كــه اگــر تجســمی 

شــود، یكــی مكعــب می شــود و آن دیگــری كــره كــه 
تمــام معمــاری و مجسمه ســازی و همــه هنرهــای 
ــن دو شــكل ایجــاد می شــود. اصــا  تجســمی از ای

هندســه و اصــل جهــان ریاضــی اســت، امــا 
ــه ریاضــی مغــازه داری، ریاضــی طبیعــی كــه  ن
آدم هــا آن را درك كننــد، حتــی حقیقــت فرمــول 
او  زیــرا  می كنــد  تــرس  دچــار  را  آدم هــا  اینشــتین 
خیال بافانــه و شــاعرانه دیــده بــود و محاســباتش را حتــی 
ــد و خــود او می گفــت  ــان انجــام دادن ــان و ریاضیدان فیزیكدان
چیــزی بــه عنــوان زمــان و مــكان وجــود نــدارد و آیــا می شــود شــك 
كــرد كــه زمــان و مــكان نیســت. در زمــان مــا ایــن مباحــث قابــل تصورتــر 
اســت، در گذشــته از تهــران تــا مشــهد 6 ماهــه می رفتنــد، حــاال یــك 
ســاعته می رونــد و اگــر روزی بشــر بــا ســرعت نــور حركــت كنــد، اینجــا 
اراده كنــد، در ایــوان طاســت. حتــی قالــی ســلیمان هــم ســرعتش كــم 
بــود و نــور ســرعتش بیشــتر اســت و در واقــع زمــان وجــود نــدارد پــس 6 

ماهــه چــی شــد و زمــان از بیــن رفــت.

 زمــان در قــرآن بــه صــورت ازل، ابــد و الســت آمــده و بــا ایــن زمــان فیزیكــی 
متفــاوت اســت. جاودانگــی و زمــان بی آغــاز و بی انجــام اســت.

زمــان بی آغــاز و بی انجــام اســت و اگــر قائــل بــه ایــن مســئله باشــید، 
بایــد مثــل مــن، فلســفه و تاریــخ را قبــول نداشــته باشــید. در واقــع مــا نــه 
دیــروز را داریــم نــه فــردا. اگــر می توانــی بپــر بــه دیــروز، یــا بــرو بــه فــردا. 
اگــر هــم كســی چنیــن قدرتــی داشــته باشــد تــا بــه دیــروز بــرود، بــاز هــم 
می شــود امــروز. شــما فقــط می توانیــد یــك روز زندگــی كنیــد. یعنــی در 
»آن« زندگــی كنیــد و ممكــن اســت روز شــما، روزی طوالنــی باشــد و اگــر 
كســی مومــن باشــد مثــل كســی اســت كــه در مدینــه در خدمــت پیامبــر 
اســت زیــرا كتــاب و نمــاز زنــده اســت. چــون خــدا هســت، پیامبــر و قــرآن 
هســت. او حرمــت پیامبــر را مثــل ســلمان فارســی نــگاه مــی دارد و تاریــخ 
قبــول نــدارد و اگــر قــرآن حــرف می زنــد، او بــه گــوش اطاعــت می شــنود 
و اگــر از پیامبــر چیــزی نقــل می شــود، مطیــع اســت. مثــل اینكــه اگــر 
پــدر بــه شــما فرمانــی بدهــد، شــما شــرم داریــد كــه فرمانــش را نبریــد. 
بــرای آدم مومــن، پیامبــر ایــن قــدر قابــل قبــول اســت كــه تاریــخ و فلســفه 
را جعــل و یــك جــور گمــراه كــردن انســان ها می دانــد. اینشــتین زمــان 
و مــكان را انــكار کــرد و گفــت زمــان و مــكان نیســت. پــس ایــن ســئوال 
برایــش بــه وجــود آمــد کــه كیســت و بــه دنبــال خــودش گشــت و دیــد 
خــودش اینجــا نشســته، پــس گفــت اینجــا كــه نشســته ام مــكان اســت 
و االن هــم زمــان اســت. در اندیشــه زروانی هــای مشــرق زمیــن، زَمــكان 

می دیدنــد و ایــن زمــكان شــیری بــود كــه بــه دورش مــار پیچیــده بــود. 

و سخن آخر

ریشــه كلماتــی ماننــد »گر،كــر، در و جــر« مــا را در فهــم بســیاری از ایــن 
اصطاحــات كمــك می  كنــد.
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شناخت »غیاث الدین«، شناخت تارخی 
ناسجى ایران است

نخستین جلسه شورای علمی هم اندیشی »نقش  و نقشبند« با حضور دبیر و اعضای علمی این هم اندیشی در فرهنگستان هنر برگزار شد. 

ایــن نشســت در راســتای برگــزاری هم اندیشــی»نقش  و نقشــبند« بــود كــه قــرار اســت بــا محوریــت معرفــی آثــار و احــوال غیاث الدیــن علــی نقشــبند 
 یــزدی، طــراح و بافنــده چیره دســت عهــد صفــوی، آذرمــاه 1396 برگــزار شــود. 

ــا  در ابتــدای ایــن جلســه علیرضــا اســماعیلی، معــاون پژوهشــی فرهنگســتان هنــر، اظهــار داشــت: ایــن معاونــت هرســاله برنامه هایــی در رابطــه ب
شــناخت و معرفــی شــخصیت های بــزرگ هنــری كشــور و همچنیــن شــناخت مكاتــب هنــری برگــزار می كنــد. امســال نیــز بخــش عمــده فعالیت هــا 
بــه دو شــخصیت بــزرگ هنــری كشــور اختصــاص پیــدا كــرده كــه یكــی از آن هــا »غیاث الدیــن علــی نقشــبند یــزدی« اســت. بــرای برگــزاری ایــن 
هم اندیشــی همــكاران در معاونــت پژوهشــی طرحــی ارائــه داده انــد تــا ایــن شــخصیت دورۀ صفــوی كــه در حــوزه منســوجات و پارچــه بســیار تأثیرگــذار 

بــوده، بــه صــورت شایســته ای معرفــی شــود.

وی در همیــن زمینــه ادامــه داد: ســال گذشــته برنامــه ای بــرای معرفــی ایــن شــخصیت در یــزد برگزار شــد، امــا بــا توجــه بــه اهمیــت و تاثیر گــذاری ایــن 
شــخصیت بــزرگ در حــوزه منســوجات، بــه نظــر می رســد كــه بایــد تحقیقــات بیشــتری بــر اســاس آثــار بــه جــای مانــده بــرای شناســایی و معرفــی 
تكنیك هــای خــاص او صــورت گیــرد. بــه همیــن منظــور فرهنگســتان هنــر از افــرادی كــه در ایــن زمینــه كار كرده انــد، دعــوت كــرده تــا شــورایی علمــی 
ــرای برگــزاری ایــن هم اندیشــی تشــكیل شــود و كارهــای علمــی بیشــتری بــه منظــور معرفــی میــراث هنــری او و تبییــن نقشــی كــه در تاریــخ هنــر  ب

نســاجی ایــران داشــته اســت، صــورت گیــرد.

اســماعیلی حضــور اســتادان و صاحب نظــران یــزدی در كنــار دیگــر پژوهشــگران، بــرای ارائــه كاری در خــور و شایســته را مغتنــم شــمرد و ادامــه داد: 
ــم در پــی برگــزاری ایــن هم اندیشــی بتوانیــم كتابــی ماحصــل پژوهش هــای علمــی از »غیاث الدیــن علــی نقشــبند یــزدی« منتشــر كنیــم.  امیدواری

همچنیــن از دیگــر اهدافمــان، برگــزاری نمایشــگاه عكــس از آثــار ایــن هنرمنــد بــزرگ اســت كــه در داخــل یــا خــارج از كشــور وجــود دارد.

ــرای شــناخت ایــن شــخصیت  در ادامــه مــژگان جهــان آرا، دبیــر علمــی ایــن هم اندیشــی، گفــت: تاكنــون كارهایــی در یــزد و برخــی از دانشــگاه ها ب
هنــری صــورت گرفتــه، امــا بســیار انــدك و محــدود اســت و مــا امیدواریــم بتوانیــم معرفــی جامع تــری از ایــن هنرمنــد بــزرگ داشــته باشــیم. خصوصــا 

در حــوزۀ زری بافــی و مخمل بافــی می تــوان كارهــای ارزشــمند بیشــتری انجــام داد.

ــرده  باشــند، بســیار  ــاس كار ك ــه در حــوزه پارچــه و لب ــزود: متأســفانه پژوهشــگرانی ك ــر اف ــاس دانشــگاه هن ــروه طراحــی پارچــه و لب ــر اســبق گ مدی
اندك انــد و منابعــی هــم كــه در مــورد ایــن هنرمنــد بــزرگ  در دســترس داریــم انگشت شــمار اســت؛ امــا امیدواریــم بــا رایزنــی  بــا كشــورهایی چــون 
هنــد و تركیــه و موزه هــای مختلفــی كــه آثــار ایــن هنرمنــد در آنجــا وجــود دارد، بتوانیــم اطاعــات پژوهشــی بیشــتری از او بــه دســت آوریــم. همچنیــن 
مجموعه دارانــی كــه در ایــن حــوزه آثــاری دارنــد، می تواننــد بــه مــا در پژوهش هایمــان كمــك كننــد. وی در ادامــه افــزود می تــوان فیلــم مســتندی 
از ایــن شــخصیت ســاخت تــا در كنــار كتــاب، بــه پویایــی هم اندیشــی كمــك كنــد. یــا كارگاهــی از طرح هــای غیاث الدیــن بــا حضــور دانشــجویان و 

عاقه منــدان برگــزار كــرد. البتــه بایــد روی هــر كــدام از ایــن پیشــنهادات كار كــرد.

ســپس نســرین کیهــان، مــدرس دانشــگاه، پژوهشــگر و هنرمنــد در حــوزه بافــت، بــه یافته  هایــی از ایــن هنرمنــد اشــاره كــرد و گفــت: شــناخت 
غیاث الدیــن، شــناخت بخشــی از تاریــخ طوالنــی ایــران اســت، چــرا كــه تبحــری كــه در آثــار باقیمانــده از غیاث الدیــن می بینیــم، نشــان از توانایــی 
رنگ رز هــا، نــخ ریس هــا و كســان دیگــری دارد کــه بــا او همــکاری کرده انــد تــا چنیــن آثــاری خلــق شــود. بــه عنــوان نمونــه، پارچــۀ دوریــی كــه از 
غیاث الدیــن در مــوزه وجــود دارد، شــامل تارهــای بســیار زیــاد بــا رنگ هــای متنــوع اســت. ظرافــت ایــن پارچــه نشــان می دهــد كــه بــا دقــت و توانایــی 
زیــادی بافتــه شده اســت بــه طــوری كــه هِنــری ولــش، اســتاد برجســته دانشــگاه  انگلیــس، می گویــد: »بافــت پارچــه ای ایــن چنینــی بــا وجــود تمــام 

ــم. ــی اهمــال كرده ای ــزرگ خیل ــاره ایــن شــخصیت ب ــر نیســت«؛ امــا متأســفانه مــا درب تكنولوژی هــای پیشــرفته امــروز هــم امكان پذی

ایــن پژوهشــگر بــه احــوال غیاث الدیــن علــی نقشــبند یــزدی اشــاره كــرد و افــزود: غیاث الدیــن در خانــواده ای هنرمنــد بــزرگ شــده. پــدرش خوشــنویس 
بــوده و خــودش نیــز كمــان داری توانــا كــه نشــان از دقــت نظــر و توانمنــدی و تمركــز وی بــوده اســت. او هفــده كارگاه ریســندگی ایجــاد كــرده بــود كــه تمام 
امــور زیــر نظــر خــودش انجــام می شــد. غیاث الدیــن شــاعر هــم بــوده و شــعرهایی هــم بــرای شــاه  عبــاس  ســروده اســت. بــه همیــن دلیــل، اعتبــارش 

نــزد شــاه بســیار زیــاد بــوده.

نخستین جلسه شورای علمی هم اندیشی »نقش و نقشبند«
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ــی از  ــراث گران بهای ــه می ــم ك ــدا كنی ــخ ناشــناخته ای دســت پی ــه بخشــی از تاری ــم ب ــری می توانی ــه هن ــن عجوب ــا شــناخت ای ــرد: ب ــح ك كیهــان تصری
گذشــتگانمان اســت. ایــن تنهــا بــه دورۀ صفــوی منحصــر نمی شــود؛ بلكــه می توانــد تاریــخ پیشــینیان مــا را تــا دوره هــای بســیار قبل تــر چــون 
ساســانیان، ســلجوقیان و تیمــوری نشــان دهــد و بیانگــر ایــن اســت كــه غیاث الدیــن بــه دانــش گذشــتگان مســلط بــوده اســت. بــا ایــن اوصــاف 

می توانیــم، ریشــه های تاریخی مــان را بیابیــم و بــه دانشــجویان و نســل های آینــده معرفــی كنیــم.

در ادامــه ایــن جلســه محمدحســین جعفــری، عضــو هیئــت علمــی دانشــكده هنــر و معمــاری دانشــگاه یــزد، دربــاره برگــزاری ایــن هم اندیشــی اظهــار 
رضایــت كــرد و گفــت: مــا بایــد مهندســی معكوســی از آثــار غیاث الدیــن انجــام دهیــم تــا بتوانیــم دنیــای ناشــناختۀ او را كشــف كنیــم. بــرای برگــزاری 
ایــن هم اندیشــی بایــد از متخصصــان طراحــی نیــز دعــوت شــود، زیــرا در آثــار غیاث الدیــن بدایهــی اعجــاب آور وجــود دارد كــه مســتلزم كشــف اســت.

وی بــه یكــی از پارچه بافــان یــزدی اشــاره كــرد و افــزود: خانــم بقایــی یكــی از پارچه بافــان یــزدی بــود كــه متأســفانه چنــدی پیــش درگذشــت. او آثــار خــود 
را بــه مــوزه یــزد اهــدا كــرد. او در مجموعــه خانوادگــی اش پارچــه ای منســوب بــه غیاث الدیــن داشــت. بــا درگذشــت ایــن نســل مــا بســیاری از دانــش 

گذشــتگانمان را كــه شــغل اصلی شــان در یــزد بافــت منســوجات بــوده، از دســت داده ایــم.

ــن وجــود دارد،  ــه در مــورد غیاث الدی ــی ك ــزود: متأســفانه اطاعات ــن موجــود اســت، اف ــه در مــورد غیاث الدی ــی ك جعفــری در خصــوص پژوهش های
بســیار ســطحی، تكــراری و كــم اســت. بــرای برگــزاری ایــن هم اندیشــی نیــاز اســت تــا مــا بــه دنبــال اطاعــات بیشــتر و تازه تــری باشــیم و پژوهش هــای 
جدیــدی انجــام شــود تــا بتوانیــم بــه شــخصیت و آثــار غیاث الدیــن بیشــتر پــی ببریــم. زیــرا می تــوان گفــت هیــچ كار تخصصــی تاكنــون بــرای ایــن 

شــخصیت بــزرگ انجــام نشــده اســت.

ســپس محمدحســین صالحــی، كارشــناس اداره كل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان یــزد، یكــی از دغدغه هــای خــود در امــر 
پژوهــش را موضــوع غیاث الدیــن علــی نقشــبند یــزدی و آثــارش دانســت و اظهــار داشــت: تاریــخ هنــر فــات مركــزی ایــران بــه ســه بخــش قبــل از 
غیاث الدیــن، زمــان غیاث الدیــن و بعــد از او تقســیم می شــود. شــهرت خواجــه غیاث الدیــن تنهــا بــه خاطــر خانــواده هنرمنــدش نبــود؛ بلكــه او 

شــخصیتی داشــت كــه تأثیــر به ســزایی در تاریــخ نســاجی ایــران داشــت.

وی دربــارۀ پیشــینه نســاجی در شــهر یــزد ادامــه داد: بررســی آثــار شــاعران و بــزرگان مــا را از تاریــخ نســاجی ایــران آگاه می كنــد چنان كــه در 
داســتان های بهــرام  گــور و شــاهپور بــه ابیاتــی بــر می خوریــم كــه از شــهرهایی كــه در آنجــا پارچــه بافــی صــورت می گرفتــه و یــا نــوع پارچه هــا ســخن 

ــد. ــان می آی ــه می ب
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صالحــی بــه خانــه ای كــه منســوب بــه غیاث الدیــن اســت، اشــاره كــرد و افــزود:  خانــه ای در یــزد وجــود دارد كــه در میــان مــردم بــه خانــه غیــاث معــروف 
اســت؛ مــا در حــال بررســی بــرای تبدیــل ایــن خانــه بــه مــوزه هســتیم. ایــن خانــه دارای طراحــی خــاص اســت كــه مشــخصاً كاربــری بافندگــی داشــته 

است.

وی بــه دیگــر مشــاغلی كــه در كنــار بافندگــی بــه وجــود آمــده، اشــاره كــرد و گفــت: در شــهر یــزد توتســتان های عظیمــی ایجــاد شــده، چــون در كنــار 
بافندگــی، نوغــا ن داری مرســوم شــد. هم اكنــون نیــز وجــود ایــن درختــان تــوت نشــان دهنــده ایــن اســت كــه روی نوغــان داری و باغــداری كار شــده اســت. 

از هفــت باغــی كــه در ایــران بــه ثبــت رســیده، دو بــاغ بــزرگ در یــزد اســت.

ــز کار  ــا حــدود 170 ســال پیــش نی ــن كارگاه هــا ت ــه ای ــی متعــدد وجــود داشــت ك ــزد كارگاه هــای پارچه باف ــه ادامــه داد: در ی ــن زمین صالحــی در همی
می کردنــد. بــا ورود فرانســوی ها و آلمانی هــا بــه یــزد و كپی بــرداری از روی دســتگاه های پارچه بافــی، شــاهد ورود دســتگاه هایی كامــا شــبیه بــه 
دســتگاه های قدیمــی هســتیم. بــه دلیــل شــباهت دســتگاه های قدیــم و جدیــد بــه یكدیگــر تنهــا یزدی هــا قــادر بــه كار بــا ایــن نــوع دســتگاه ها بودنــد. 
در دهلیــز مســجد جامــع یــزد ســنگ نوشــته ای دربــاره بــاج و خــراج از شــعربافان وجــود دارد كــه نشــان می دهــد ایــن هنــر دارای چــه پیشــینه تاریخــی 

در شــهر یــزد بــوده  اســت.

وی بــه گابتــون دوزی اشــاره كــرد و افــزود: تولیــد مــواد اولیــه پارچــه، تحــول عظیمــی در ســاخت گابتــون ایجــاد كــرد كــه می توانــد بــه عنــوان یــك مــورد 
مطالعاتــی مهــم محســوب  شــود. بعــد از زمــان غیاث الدیــن، هنــر ایرانــی یــك بــار دیگــر كار خــود را انجــام می دهــد. باریك كــردن طــا و نقــره در كــوره 
زرگــران یــزدی، هنــر دیگــری را رشــد و توســعه می دهــد كــه همــان گابتــون دوزی اســت. اصــوالً كار زرگــران یــزدی بــرای همیــن باریــك كــردن طــا و نقــره 

اســت كــه مــورد توجــه قــرار می گیــرد.

كارشــناس اداره كل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان یــزد بــه وضعیــت كنونــی نســاجی یــزد پرداخــت و ادامــه داد: مــا االن كجــا 
ایســتاده ایم، خیلــی از دســتگاه ها را بــه نــام آلمــان و فرانســه بــه خودمــان برگردانده انــد. از آن همــه كارخانــه هــم تنهــا یــك یــا دو عــدد باقی مانــده كــه 
سرنوشتشــان نامعلــوم اســت. علــوم و فنونــی كــه متاســفانه بــه مــا نرســیده ؛ در واقــع مــا از علــم طراحــی، نخ كشــی، و شــیوه  نقشــه برداری محــروم 

مانده ایــم.

مهــدی مكی نــژاد، عضــو هیئــت علمــی فرهنگســتان هنــر، نیــز بــه ظرفیت هــای ناشــناخته غیاث الدیــن اشــاره كــرد و گفــت: می دانیــم ظرافــت در آثــار 
غیاث الدیــن و بــه طــور كلــی شــیوه او منحصــر بــه فــرد و بســیار قــوی بــوده اســت. بــه همیــن دلیــل ظرفیت هــای زیــادی بــرای پژوهــش در ایــن زمینــه 

وجــود دارد بــه طــوری كــه حتــی بعــد از ایــن هم اندیشــی نیــز می توانــد ادامــه یابــد.

ــم و تصــور  ــد از خــود یزدی هــا كمــك بگیری ــوی داشــته باشــیم، بای ــم كاری ق ــر بخواهی ــزد را داد و گفــت: اگ وی پیشــنهاد تشــكیل كارگروهــی در ی
می كنــم تشــكیل كارگروهــی در یــزد بــه رونــد كار كمــك كنــد، زیــرا فرهنگســتان هنــر، كارش تدویــن و نشــر داده هــای علمــی اســت كــه از دســتاوردهای 

پژوهشــگران حاصــل می شــود، امــا كار اصلــی بــر دوش خــود اســتان یــزد اســت كــه می توانــد پایگاهــی فعــال بــرای انجــام كارهــای میدانــی باشــد.

مكی نــژاد در پایــان ســخنان خــود پیشــنهاد تمبــر یادبــود، ســاخت تندیــس از غیاث الدیــن، تهیــه برنــد غیاث الدیــن با مشــاركت یكــی از تولیدكنندگان 
و همچنیــن ســاخت پویانمایــی بــا داســتانی قــوی بــرای معرفی این شــخصیت هنــری را داد.

در ایــن نشســت منیــژه کنگرانــی، مدیــر كل گروه هــای علمــی معاونــت پژوهشــی فرهنگســتان هنــر، پروانــه رمضــان زاده، رئیــس گروه هــای پژوهشــی 
و منصــوره ســید تفرشــیها، دبیــر شــورای علمــی نیــز حضــور داشــتند.
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مولود زندی نژاد 

از همــان زمــان كــه دوربیــن عكاســی اختــراع 
شــد، عكــس بــه عنــوان پدیــده ای شــگفت انگیز 
و جــذاب، بســیاری را تحــت تاثیــر قــرار داد و 
قــرار گرفتــن جلــوی دوربیــن عكاســی بــه عنــوان 
ســوژه، جالــب و لذت بخــش بــود. چــه آن زمانــی 
كــه بــرای گرفتــن یــك عكــس بایــد زمــان طوالنــی 
یــا  می ایســتادند  دوربیــن  جلــوی  بی حركــت 
امــروزه كــه گرفتــن عكــس بــا دوربیــن  تلفن هــای 
همــراه بــه امــری معمــول و عــادی تبدیــل شــده 
همیشــه  تصویــر  زبــان  روی  هــر  بــه  اســت. 
گویاتــر و ماندگارتــر از هــر ســند مكتوبــی بــوده 

 اســت.

در میــان ســوژه های عکاســی، »پرتــره« جایــگاه 
خصوصــاً  دارد؛  مخاطبانــش  میــان  ویــژه ای 
بــزرگان  و  مشــهور  افــراد  از  كــه  پرتره هایــی 
گرفتــه شــود. مــرداد مــاه امســال مــوزه هنرهــای 

معاصــر فلســطین، كــه یكــی از مجموعه هــای وابســته بــه فرهنگســتان هنــر اســت، میزبــان نمایشــگاه عكســی بــا عنــوان »یــادگار مانــدگار« بــود. 
نمایشــگاهی کــه یكصــد و ده تصویــر پرتــره از نویســندگان، بــزرگان و صاحــب نام هــای عرصــه ادبیــات، هنــر، فلســفه، علــوم پایــه، علــوم انســانی و 
حوزه هــای پژوهشــی در آن خودنمایــی می کــرد. پرتره هایــی كــه امیــد حبیــب طــاری فــرد، در ســال های اخیــر موفــق بــه ثبــت آنهــا شــده اســت. 

در ایــن نمایشــگاه چهره هــای برجســته ای چــون محمدعلــی اســامی ندوشــن، شــفیعی کدکنــی، مهــدی محقــق، ایــرج افشــار، محمدابراهیم باســتانی 
ــد،  ــی، داریــوش شــایگان، آیدیــن آغداشــلو، کریــم مجتهــدی، یعقــوب آژن ــادی، غامحســین امیرخان پاریــزی، هوشــنگ ابتهــاج، محمــود دولــت آب
ــی ترقــی و  ــری، گل ــری صاب ــی موحــد، بهاءالدیــن خرمشــاهی، نجــف دریابنــدری، پ ــه آمــوزگار، محمدعل ــوار، ژال بدرالزمــان قریــب، ســید عبــدهللا ان
بســیاری از چهره هــای مانــدگار ایــن مــرز و بــوم، در قابــی مانــدگار قــرار گرفتنــد. تصاویــری كــه ایــن عــكاس جــوان بــا همــکاری خانــه کتــاب، معاونــت 
ــا نمایشــگاه  امــور فرهنگــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی، موسســه صبــا و مــوزه فلســطین بــه نمایــش گذاشــت و كتــاب آن را نیــز هــم زمــان ب

رونمایــی كــرد، جملگــی منحصــر بــه فــرد و تماشــایی اســت و می تــوان گفــت بــا گــذر زمــان، هــر روز بــه ارزش معنــوی آن افــزوده خواهــد شــد.   

ــه خــود اختصــاص داده  ــا رضــا خــان اقبال الســلطنه كــه لقــب »عــكاس باشــی« را ب ــی دارد و از آق ــران ســابقه ای طوالن ــره در ای البتــه عكاســی پرت
بــود كــه بگذریــم بایــد از كســانی نــام ببریــم كــه نامشــان بــا عكس هــای پرتــره هنرمنــدان و بــزرگان ایــن مــرز و بــوم گــره خــورده اســت. كســانی چــون 
فخرالدیــن فخرالدینــی یــا مریــم زنــدی كــه مجموعه هــای بی نظیــری از پرتره هــای هنرمنــدان و بــزرگان را عكاســی كرده انــد و می تــوان گفــت عــاوه بــر 
آنكــه آثارشــان بــه لحــاظ تكنیــك بی نظیرنــد، روایتــی مانــدگار از تاریــخ فرهنــگ و هنــر كشــور محســوب می شــوند. چــه بســیار  كســانی كــه چهــره در 
نقــاب خــاك دارنــد، و در ایــن قاب هــا یــادگاری مانــدگار بــه شــمار می رونــد. حــال امیــد حبیــب طــاری فــرد از داعیــه داران ایــن نســل و تبــار از هنرمنــدان 

عــكاس اســت كــه بــا آثــار عكاســی خــود، گوشــه ای از تاریــخ فرهنــگ كشــور را بــه ثبــت رســانده و اســنادی بی نظیــر برجــای گذاشــته اســت. 

خاطرمــان باشــد، كشــوری بــه پهنــاوری ســرزمین ایــران و بــا فرهنــگ و هنــری غنــی، ســوژه های بســیاری بــرای هنرمنــدان عــكاس دارد و امیدواریــم در 
ســال های آتــی نیــز شــاهد نمایشــگاه هایی از ایــن دســت باشــیم. 

نگاهی به نمایشگاه عکس یادگار ماندگار در موزه هنرهای معاصر فلسطین
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بررســی  تخصصــی  »نشســت های  سلســله  از  نشســت  نخســتین   
نقوش ابریشــم دوزی« عصر چهارشــنبه 4 مرداد در ســالن همایش های 
پزشــكی،  شــهین  نشســت  ایــن  در  شــد.  برگــزار  هنــر  فرهنگســتان 
هنرمنــد و پژوهشــگر حــوزه دوخت هــای ســنتی، و علیرضــا برفروشــان، 
كارشــناس ارشــد پژوهــش هنــر، مــدرس دانشــگاه، طــراح نقــوش ســنتی 
و پژوهشــگر ســازمان میــراث فرهنگــی کشــور، بــه ســخنرانی بــا موضــوع 

»ابریشــم دوزی تركمــن« پرداختنــد. 

در ابتــدا شــهین پزشــكی بــه عنــوان ســخنران نخســت ایــن نشســت 
دوخت هــای  كل  از  مقدمــه ای  ابتــدا  نشســت  ایــن  در  كــرد:  عنــوان 
ســنتی ایــران ارائــه می دهــم، پــس از آن بــه تقســیم  بندی مربــوط بــه 
و  كاربــرد  ســپس  می پــردازم،  از شهرســتان ها  كــدام  هــر  دوخت هــای 

ارائــه می كنــم. زنــان تركمــن  را در فرهنــگ  تكنیــك نقش پــردازی 

دارای  ایــران،  دســتی  صنایــع  در  ســنتی  هنرهــای  داد:  ادامــه  وی 
شــاخه هایی اســت كــه یكــی از آن هــا بــه دوخت هــای ســنتی اختصــاص 
دارد. دوخت های ســنتی ایران مفهوم عام داشــته و شــامل ســوزن دوزی، 
قــاب دوزی و پوشــاك محلــی اســت كــه هــر كــدام در جایــگاه خــود دارای 

شــاخه های متعــددی هســتند.

پزشــكی بــه تعریــف ســوزن دوزی پرداخــت و بیــان داشــت: ســوزن دوزی 
شــامل انــواع دوخت هایــی می شــود كــه بــا نــخ و ســوزن بــا الیافــی از 
جنــس ابریشــم، پنبــه، پشــم، کتــان، کنــف، کــرک و ... روی ســطوح قابــل 
دوخــت ماننــد انــواع پارچــه، چــرم و نمــد صــورت می گیــرد.  امــروزه حتــی 

روی چــوب نیــز كارهــای بســیار زیبایــی بــا لیــزر دوختــه  می شــود. 

داد:  ادامــه  و  كــرد  اشــاره  ســوزن دوزی ها  انــواع  بــه  پژوهشــگر  ایــن 
تنــوع ســوزن دوزی ها بســیار زیــاد اســت و ابریشــم دوزی، ســرمه دوزی ، 
منجــوق دوزی،  مرواریــد دوزی،  تکــه دوزی ،  نقــره دوزی ،  گابتــون دوزی ، 
پولــک دوزی، مرصــع دوزی، پیلــه دوزی، تــور دوزی، نــوار دوزی، آیینــه دوزی، 
زغــره دوزی،  شــماره دوزی،  نقــش دوزی،  آجیــده دوزی،  ســکه دوزی، 

اســموک دوزی  قیطــان دوزی،  خــس دوزی،  کامــوادوزی، 
)النه زنبــوری(، مخمــل دوزی، تــار دوزی و پتــه دوزی از 

می رونــد.  شــمار  بــه  ســوزن دوزی ها  انــواع 

مــواد  تنــوع  دربــاره  توضیــح  بــه  وی 
تنــوع  امــروزه  افــزود:  و  پرداخــت 

بســیار  الیــاف مصنوعــی  و  مــواد 
اســتفاده  امــا  شده اســت،  زیــاد 
از مــواد طبیعــی یکــی از وجــوه  
اثــر خــوب مطابــق  یــک  تمایــز 
بــا  جهانــی  اســتانداردهای  بــا 

ابریشم دوزى تركمن
گزارش نخستین نشست از سلسله نشست های تخصصی »بررسی نقوش ابریشم دوزی«

کارهــای عامــه پســند و بــازاری اســت. گرچــه كیفیــت مــواد طبیعــی مــورد 
اســتفاده در دوخت هــا بســیار زیــاد اســت، امــا برخــی از مــواد مصنوعــی 
نیــز بســیار گــران قیمــت هســتند و كارهایــی كــه بــا ایــن نــوع مــواد دوخته 

قیمت انــد. گــران  بســیار  نیــز  می شــود 

بــه   ادامــه  در  ایرانــی  ابریشــم دوزی های  كتــاب  پژوهشــگر  و  مؤلــف 
اســتان های  در  افــزود:  و  پرداخــت  نقــش دوزی  نمونه هــای  بهتریــن  
ــار نقــش  دوزی  را مشــاهده  قزویــن، اصفهــان و یــزد می تــوان بهتریــن آث
كــرد بــه طــوری كــه برخــی از ایــن آثــار كهــن در موزه هــای بــزرگ دنیــا قابــل 

مشــاهده اســت. 

وی ســپس بــه مبحــث اصلــی ســخنرانی كــه بــه قــوم تركمــن اختصــاص 
داشــت، پرداخــت و افــزود: ترکمن هــای ایــران در شــرق دریــای خــزر 
شــامل بخش هــای شــمالی و شــرقی اســتان گلســتان و در خراســان 
شــمالی موســوم بــه منطقــه ترکمــن صحــرا و اطــراف رودخانــه اتــرک 
ایــران  در  ترکمانــان  مهــم  شــهرهای  از  دارنــد.  ســکونت  گــرگان رود  و 
می تــوان از بنــدر ترکمــن، گنبــد قابــوس، کالــه، گمیشــان، مراوه تپــه، 
بــرد.  نــام  از مینــو دشــت  اینچه بــرون و بخش هایــی  سیمین شــهر، 

پزشــكی ســپس ســوزن دوزی های زنــان تركمــن را ســندی بــر هنر منــدی 
آنــان دانســت و تصریــح كــرد: ســوزن دوزی ترکمــن کــه بــدان ســیاه دوزی 
بــوده  معــروف  »کِشــته«  بــه  ترکمن هــا  بیــن  در  گفته می شــود،  نیــز 
و در گذشــته کاربــرد فراوانــی داشــته. ایــن هنــر  بــه علــت دارا بــودن 
ــل اســتفاده  ــه طــور مســتقل قاب ــر آنکــه ب قابلیت هــای متعــدد عــاوه ب
 اســت، از آن  بــرای ســر آســتین، لبــه دامــن، لبــه یقــه و... نیــز اســتفاده 
چــرم،  ماننــد  مصنوعــات  دیگــر  بــا  تلفیــق  در  همچنیــن  می كننــد. 
چــوب، پاســتیک و ... می تــوان از ســوزن دوزی اســتفاده كــرد. نوارهــای 
ســوزن دوزی بــرای تزییــن انــواع کیــف و کفــش، جلــد عینــک، رومیــزی، 

کاهــک آبــاژور و ... کاربــرد دارد.  

وی در ادامــه بــه مراحــل ســوزن دوزی تركمــن پرداخــت و افــزود: از آنجــا 
كه عدد 7 برای تركمانان مقدس اســت، برای دوخت از هفت 
مرحلــه گــذر می كننــد. ابتــدا الیه بندی و شــیاردوزی 
پارچــه کــه جهــت ثابــت نگــه داشــتن پارچــه 
می گیــرد.  صــورت  ســوزن دوزی  و 
ــخ ابریشــم جهــت  ــدن ن ســپس تابان
بــه  کــه  نــخ  بخشــی  اســتحکام  
تعــداد دو یــا ســه یــا پنــج ال نخ هــا 
را بــا هــم تــاب می دهنــد. بعــد 
کــه  اســت  سیم کشــی  آن،  از 
بــرای تعییــن محــدوده اصلــی 
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طــرح  پیاده کــردن  جهــت  کار 
ســیاه دوزی  می شــود.  انجــام 
مرحلــه چهــارم در ســوزن دوزی 
مرحلــه  ایــن  در  اســت  ترکمــن 

فضــای طــرح را بــا دوخــت زنجیــره 
و نــخ ابریشــمی  مشــکی مشــخص 

می کننــد. 

داد:  ادامــه  زمینــه  همیــن  در  پزشــكی 
رنگــی  نخ هــای  دوختــن  مرحلــه  الــوان دوزی، 

در داخــل ســیاه دوزی اســت. هــم چنیــن دانــه دوزی 
را  ســیم  دو  بیــن  سیم کشــی،  زنجیــره  دوخــت  از  پــس  )آالچــه(؛ 

دانــه دوزی می کننــد. مرحلــه آخــر نیــز ســفیددوزی اســت. ایــن دوخــت 
اصــوالً در شــلوار زنانــه و در قســمت بــاالی ســیم انجــام می شــود و 
ــن پژوهشــگر  معمــوال از طرح هــای ســاری ایچیان اســتفاده می کننــد. ای
در تکمیــل ســخنان خــود بــه انــواع دوخت هــای ترکمنــی دوخــت زنجیــره 
»ایلمــه«  و  دانــه دوزی  تیغ ماهی)قایمــا(،  ســاقه دوزی،  پَــر،  )کوجمــه(، 
اشــاره کــرد و همچنیــن نقوشــی کــه در ایــن نــوع ســوزن دوزی بــه کار 

مــی رود را معرفــی کــرد. 

در ادامــه ایــن نشســت علیرضــا برفروشــان بــه ارائــه مقالــه خــود در 
خصــوص ابریشــم بافی در میــان قــوم تركمــن پرداخــت. وی در ابتــدا 
بــه تنــوع آب و هــوای كشــور اشــاره کــرد و گســتردگی را منشــاء تنــوع 
در قومیت هــا و فرهنگ هــای مختلــف دانســت، ســپس نقــوش مــورد 
اســتفاده در قــوم تركمــن را چنیــن تشــریح كــرد و گفــت: منشــاء نقــوش 
را می تــوان بــه جانــوری، گیاهــی، جمــادی، کیهانــی، هندســی و ترکیبــی، 

تقســیم بندی كــرد. 

برفروشــان بــه برخــی از موضوعــات نقــوش اشــاره كــرد و افــزود: اســب، 
شــتر، قــوچ، خــوک، ماهـــی، پرنــدگان، عقـــرب، عنکبــوت، گـــل، درخــت، 
بـــرگ، گــردو، قایــق، آالچیــق، قاشــق، آیینــه، تیـــر و کمـــان، قیچــی، شـــانه، 
گیــره آهنگــری، ســاح ها، تعویــذ، چشــم و ناخــن از جملــه نقوشــی 
هســتند كــه در دوخت هــای تركمانــان مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد.

ایــن پژوهشــگر حــوزه میــراث فرهنگــی ادامــه داد: ویژگی هــای محتوایــی 
نقــوش، اَشــکال و نمادهایــی از محیــط زندگــی اســت کــه بیانگــر آداب و 

رســوم گذشــته، باورهــا، عایــق، آرزوهــای پنهــان و آشــکار اســت. 

و  پرداخــت  تركیب بندی هــا  تقســیم بندی  ویژگــی  بــه  ســپس  وی 
افــزود: مهم تریــن نــوع ترکیب بنــدی، ترکیب بنــدی ردیفــی اســت. كــه 
از ویژگی هــای آن می تــوان بــه تکــرار نقش مایه هــا كــه بســیار معمــول 
اســت، قرینه ســازی، كــه آن هــم بســیار پُرکاربــرد اســت و نقــوش لبــاس 

و  متراکم تــر  كــه  اســت  زنــان 
ــاس مــردان اســت  ــر از لب پُرکارت

اشــاره کــرد.

برفروشــان ســپس به ویژگی های 
ــزی نقــوش اشــاره كــرد و  رنگ آمی
ــه رنگ هــای  ــان ب ــه داد: ترکمان ادام
گــرم، به خصــوص طیــف قرمــز بســیار 
عاقــه دارنــد. اســتفاده از رنــگ قرمــز در 
میــان آنــان یــک ســنت اســت. رنــگ قرمــز، 
از  اســت.  مردانگــی  و  دالوری  رشــادت،  نشــانه 
رنگ هــای زرد، ســبز، آبــی، ســیاه، ســفید نیــز اســتفاده می کننــد. 
در عیــن حــال رنــگ، نشــانه جنــس، ســن یــا موقعیــت زناشــویی صاحــب 

لبــاس اســت.

وی ســپس  بــه تشــریح نقش مایه  هــای ســوزن دوزی ترکمــن پرداخــت 
و بیــان داشــت: در ابتــدا بایــد بــه »قوچــاق« یــا »قوچــوق« اشــاره كنــم 
كــه منظــور شــاخ قــوچ اســت كــه بــه اشــكال مختلــف دیده می شــود. 
ِــم نقــش« كــه برگرفتــه از نقــش  »بورمــه چگیــن« یــا همــان بــازو بنــد،  »عال
درخــت یــا قفســه ســینه اســت. همچنیــن »تیرانــا بــورن« كــه همــان 
ماهــی اوزون بــرون اســت، »دؤرت گــؤز« یــا »چهــار چشــم«، »نقش مایــه 
دو وجهــیِ یافــرِق )بــرگ(« یــا »رگ بــرگ«، »مــاری نقــش« یــا »مــاری 
گل« بــه معنــای جــای پــای شــتر، و در نهایــت »ســاری ایچــان« یــا عقــرب 
زرد )قــوم ترکمــن عقــرب را مظهــر دفــع شــر می داننــد(، نیــز از جملــه ایــن 

نقش مایه هــا بــه شــمار می رونــد. 

ایــن نقش مایه هــا  از  برخــی  فنــی  بــه تحلیــل  مــدرس دانشــگاه  ایــن 
پرداخــت و عنــوان كــرد: »نقش مایه هایــی بــا ســاختار بی قرینــه، ســاده و 
غیرترکیبــی«، »نقش مایه هایــی بــا ســاختار قرینــه، ســاده و غیرترکیبــی« 
و در نهایــت »نقش مایه هایــی کــه هــم بــه شــکل کامــل و هــم بــه شــکل 

نیمــه اجــرا می شــوند« را می تــوان در كارهــا مشــاهده كــرد. 

وی ترکیب بنــدی در نقــوش ســوزن دوزی ترکمــن را شــامل: »ترکیــب 
افــزود: تکــرار  بنــدی ردیفــی«، »تکــرار« و »قرینه ســازی« دانســت و 
یــک نقش مایــه در ترکیب بنــدی ردیفــی را »رَگمِــه« گوینــد و شــیوه های 
انعکاســی«،  بــه ســه دســته »قرینــه  قرینه ســازی در نقــوش ترکمــن 

»قرینــه انتقالــی« و »قرینــه دورانــی« صــورت می گیــرد. 

وی در پایــان بــا ارائــه تصاویــری به تشــریح بیشــتر ایــن مطالب پرداخت. 
این نشســت با پرســش و پاســخ حاضران به كار خود پایان داد. 
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سمیرا خوانساری 

دومیــن نشســت از سلســله نشســت های تخصصــی بررســی نقــوش 
چهارشــنبه  آذربایجــان«  »ابریشــم دوزی  موضــوع  بــا  ابریشــم دوزی 

18مــرداد ، 96 برگــزار شــد. 

حــوزه  پژوهشــگر  و  هنرمنــد  پزشــكی،  شــهین  نشســت  ایــن  در 
دوخت هــای ســنتی، و علیرضــا برفروشــان، كارشــناس ارشــد پژوهــش 
بــه  فرهنگــی،  میــراث  ســازمان  پژوهشــگر  و  دانشــگاه  مــدرس  هنــر، 

پرداختنــد.  آذربایجــان«  »ابریشــم دوزی  موضــوع  بــا  ســخنرانی 

ابتــدا شــهین پزشــكی ســخنانش را بــا قدردانــی از حضــار بابــت حضــور 
در ایــن برنامــه در یــك روز گــرم تابســتانی آغــاز كــرد. او ادامه داد: »هرگاه 
می خواهیــم هنــر یــك منطقــه را بررســی كنیــم، ابتــدا بایــد ویژگی هــای 
ــم،  آن منطقــه را بشناســیم. وقتــی مرزهــای تاریخــی را بررســی می كنی
ــی در  ــان اصیل ــوده و ایرانی ــه آذربایجــان منطقــه وســیعی ب ــم ك می بینی
آنجــا زندگــی می كرده انــد. آنــان بــا فرازوفــرود و وقایــع تاریخــی مختلــف 
ــد و آنچــه امــروز شــخصیت  ــرم كرده ان در آن منطقــه دســت و پنجــه ن
و هویــت اجتماعــی، مردمــی و بومــی آن منطقــه را تشــكیل می دهــد، 

همــان پیشــینه های مشــترك اســت.«

پژوهشــگر حــوزه دوخت هــای ســنتی اضافــه كــرد: تاریخ نویســان، تاریــخ 
را بــه صــورت مكتــوب می نویســند ولــی زنــان مــا بــه گونــه و بــا قلــم 
ــد،  دیگــری، آنچــه كــه از شــرایط اجتماعــی و سیاســی برداشــت  كرده ان
ثبــت می کننــد. ایــن ثبــت بــه صــورت نقــوش روی ســفال، ســوزن دوزی 

ابریشم دوزى آذرباجیان

و... صــورت می گرفتــه و زنــان اســتنباط خودشــان را از چیــزی كــه بیــرون 
از خانــه بــه وجــود آمــده بــود، در اثرشــان می آوردنــد. بــه عنــوان مثــال، 
جنگــی رخ مــی داده كــه قومــی همنشــین قــوم دیگــری می شــده؛ در ایــن 
تبــادالت چیزهایــی را از هــم می گرفتنــد و بــه هــم می دادنــد. ایــن وقایــع 
ــه  ــد، ب ــان در نقش هایــی كــه در پارچــه، گلیــم و... ایجــاد می كرده ان را زن
یــادگار می گذاشــتند. ایــن نقش هــا در واقــع بیانگــر شــرایط اعتقــادی و 

ــوده اســت. اقتصــادی، جغرافیایــی و ... آن دوران ب

پزشــكی، اقــوام ســاکن در ایــن اســتان ها را، ایرانیــان باستان)زرتشــتیان(، 
ارامنه،کردهــا، تات هــا و ترک هــا خوانــد و انــواع دوخت هــای ســنتی رایــج 
در آذربایجــان را مشــتمل بــر: گابتــون دوزی، تکــه دوزی، ملیلــه دوزی، 
ابریشــم دوزی،  بــرودری دوزی،  چشــمه دوزی،  ســکه دوزی،  نــوار دوزی، 
قیطــان دوزی و مرصــع دوزی دســته بندی كــرد. او در ادامــه ابریشــم دوزی 
ــه  ــه دو روش قــاب دوزی و ســوزن دوزی تقســیم کــرد و ب آذربایجــان را ب

معرفــی هــر یــک پرداخــت.

ــا بیــان  ســخنران دوم ایــن نشســت، علیرضــا برفروشــان ســخنانش را ب
وجــود تنــوع فرهنگــی و جغرافیایــی در مناطــق مختلــف ایــران آغــاز كــرد. 

او در ایــن بــاره ذكــر كــرد: 

»یكــی از امتیــازات فرهنگــی كشــور مــا، تنــوع اقــوام اســت و در پــی تنــوع 
اقلیمــی، تنــوع گیاهــی و جانــوری نیــز ظاهــر می شــود و بــه مــوازات آن، 
تنــوع قومیتــی هــم وجــود دارد. تنــوع فرهنگــی بــه این معنی اســت كه در 
ســطح كشــور مــا اقوامــی بــا زبــان و گویــش ، آداب و رســوم، نمادشناســی 
و نشانه شناســی، اشــعار و ادبیــات، خوراكی هــا و لباس هــای متفــاوت 

گزارش دومین نشست از سلسله نشست های تخصصی »بررسی نقوش ابریشم دوزی«
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و مختلــف حضــور 
دارنــد و اینهــا در واقــع 

متنــوعِ  شناســنامه هایِ 
اقــوام ماســت. متاســفانه در 

حــال حاضــر، كــه همــه كت وشــلوار 
فرهنگــی  تنــوع  ایــن  می پوشــیم، 

اســت.« شــده  كم رنگ تــر 

مــدرس دانشــگاه و پژوهشــگر ســازمان میــراث فرهنگــی، 
دربــارۀ مبحــث هنرقومــی تشــریح كــرد: »هنــر قومــی، همیشــه در 

زمــان تولــد خــودش، هنــری مــدرن اســت. هنرقومــی، در واقع هنــر روزمره 
مــردم یــك منطقــه محســوب می شــود كــه ســینه بــه ســینه منتقــل شــده 
و بــه صــورت آمــوزش كاســی و روش هــای تعلیمــی رســمی، آمــوزش داده 
نمی شــود. در ایــن نــوع هنــر، هــر شــخص، عنصــر تخیــل خــودش را نیــز 

دخیــل می كنــد و بــه ایــن منــوال پیــش مــی رود.«

او اضافــه كــرد: » هنرقومــی، نســبت بــه فرهنگ هــای ملــی، معمــوال 
بســته تر اســت و تغییــرات روز كمتــر در آن تأثیــر می گــذارد. ایــن عنصــر 
تغییــرات بــا گذرزمــان، در قومیت هــای مختلــف، شــدت و ضعــف دارد. 
نكتــه مهــم ایــن اســت كــه هنرقومــی، بــه دلیــل اینكــه تنــوع فرهنگــی را 
حفــظ می كنــد، از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت. مــا بــه ایــن تنــوع 
فرهنگــی احتیــاجِ روانــی، عاطفــی، اقتصــادی و ... داریــم و همیــن دلیلــی 

محكــم بــرای پرداختــن بــه هنــر اقــوام اســت.«

برفروشــان ادامــه داد: »مــا بــا طیف هــای مختلفــی از نقــوش ســروكار 
قــوم  ویژگی هــای  شناســانندۀ  كــدام  هــر  نقــوش  ایــن  كــه  داشــته ایم 
خودشــان بوده انــد؛ امــا بــا کمــال تاســف ایــن نقــوش در حــال از بین رفتــن 
هســتند. جوانــان ایــن اقــوام بــا آنهــا آشــنایی ندارنــد و پیشــینه و فلســفه 

ــد.« ــر می دانن آنهــا را كمت

كارشــناس ارشــد پژوهــش هنــر بیــان داشــت: »بــه هــر حــال بــه طــور 
ــه عنــوان مثــال وقتــی یكــی  ــا نشــانه ها زندگــی می كنیــم. ب روزمــره مــا ب
از تابلوهــای راهنمایی ـ رانندگــی را می بینیــم، معنــی اش را دقیــق متوجــه 
می شــویم، ولــی اگــر بخواهیــم معنــای آن را بنویســیم، ممكــن اســت 
گاهــی در دوخــط معنــا شــود؛ پــس نشــانه ها می تواننــد بــه مــا كمــك 
ــه مــا منتقــل  ــادی را در كوتاه تریــن زمــان ب فراوانــی كــرده و اطاعــات زی

كننــد.«

او منشــاء نقــوش آذربایجــان را بــه دو دســته »گیاهـــی« و »جانــوری« 
تقســیم كــرد و ویژگی هــای محتوایــی ایــن نقــوش را دو ویژگــی مهــم 

»اَشــکال و نمادهایــی از محیــط زندگــی« و دیگری»باورهــا، عایــق و 
آرزوهــای افــراد« دانســت و اظهــار داشــت:»در حوزه هــای فرهنــگ و هنــر 
انــواع نقوش)گیاهــی، جانــوری و ...( معنــی خاصــی پیــدا كــرده و گاهــی 
حتــی معنــی ملــی دارد. اینهــا بیانگــر باورهــا، عقایــد و آرزوهــای مــردم 
ــال، شــتر وجــود  ــوان مث ــه عن ــر در منطقــه ای، ب آن مناطــق هســتند. اگ
نداشــته اســت، شــما در آثــار آنهــا شــتر نمی بینیــد؛ مگــر اینكــه از جــای 
دیگــر مبادالتــی انجــام شــده باشــد كــه ایــن حیــوان و هــر عنصــر دیگــری 
كــه در محیــط طبیعــی موجــود نبــوده، بــه نقــوش راه پیداكــرده باشــد.«

حــوزۀ  نقش مایه هــای  ترســیمیِ  ویژگی هــای  برفروشــان،  علیرضــا 
آذربایجــان در هنــر ســوزن دوزی را نقش هایــی بــا اشكال»هندســی«، 
»گــردان«، »شکســته«، »تکرارشــونده«، »حــاوی تقــارن و بی قرینگــی« 
برشــمرد و بیشــتر ایــن نقــوش را انتزاعــی و برخــی از آنهــا را نزدیــك بــه 

طبیعــت قلمــداد كــرد.

حــوزۀ  در  نقــوش  متداول تریــن  از  یكــی  کــه  »بتــه«  بــه  اشــاره  بــا  او 
آذربایجــان اســت و در مناطــق دیگــر ایــران هــم دیــده می شــود، بیــان 
داشــت: »اعتقــاد مــا بــر ایــن اســت كــه» بُتــه« بــه معنــی درخــت ســرو 
بلنــد و تنومنــد اســت و معانــی نمادیــن آن كــه بــه ذهــن متبــادر می شــود،  
شــکیبایی،  پایــداری،  مقاومــت،  آزادگــی،  جاودانــه،  ســبز،  همیشــه 
رعنایــی، بلنــدی، راســت قامتــی، درخــت زندگــی و مرتبــط بــا خورشــید 

اســت.«

پایــان  در  فرهنگــی،  میــراث  ســازمان  پژوهشــگر  و  دانشــگاه  مــدرس 
ســخنانش، بــه رنگ هــای نقــوش آذربایجانــی پرداخــت و ویژگی هــای 
القــای  و  پُرکنتراســت  را در رنگ هــای  آذربایجــان  نقــوش  رنگ آمیــزی 
احساســات پــر تحــرک بــه بیننــده و کاربــرد فــراوان رنگ هــای زرد، ســبز، 
آبــی، قرمــز، نارنجــی، بنفــش، صورتــی، ســیاه، ســفید و... بیــان داشــت.
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نمایشــگاه نقاشــی محمــد مســعودی و دکتــر نگیــن محتشــم در صبــا، 
شــکوه معمــاری عصــر قاجــار را بــه روایــت نقاشــی معاصــر ایــران بــه 

نمایــش گذاشــت.

ایــن نمایشــگاه شــامل هفــت اثــر نقاشــی از ایــن دو هنرمنــد ایرانــی 
ــه نمایــش  ــود کــه روایتــی از شــکوه و زیبایــی معمــاری دوره قاجــار را ب ب
می گذاشــت. ایــن دو هنرمنــد بــا شــیوه ای نوگرایانــه و بــا نگاهــی تــازه در 
تلفیــق رنــگ آمیــزی درخشــان و پرداخــت واقــع نمایــی از فضــای مبتنــی 
بــر خاقیــت، نــگاه شــخصی خــود را در آثارشــان جلوه گــر کــرده بودنــد. 

عمــارت صاحبقرانیــه، تــاالر بادگیــر، ســردر تــاالر ســام )کاخ گلســتان(، 
ســردر بــاغ ملــی ازجملــه بناهــا و عمارت هایــی هســتند کــه توجــه ایــن دو 
هنرمنــد را در خلــق ایــن شــیوه تــازه در نــگاه نقاشــی معاصــر بــه معمــاری 

گذشــته جلــب کــرده اســت.

و  ترکیــب  نــوع  و  معمــاری  آثــار  بــه  هنرمنــدان  ایــن  خــاص  رویکــرد 
صورت بنــدی رنــگ، روایتــی تــازه و متفــاوت از میــراث درخشــان معمــاری 
مــا در دورانــی اســت کــه واپســین مرحلــه هنــر ســنتی ایــران  تــا پیــش از 

ورود و گســترش مدرنیــزم در ایــن ســرزمین محســوب می شــود.

در کنــار ایــن هفــت اثــر، اشــیاء و و ابزارهــای دســت ســاخته دوره قاجــار 
کــه در زندگــی عمــوم مــردم مصــرف و کاربــرد داشــته و متعلــق بــه حرفه ها 
و مشــاغل عمومــی بــوده بــه نمایــش درآمــده تــا روح و فضــای آن دوران 

بــرای بازدیدکننــدگان تداعــی شــود.

ــؤ رنــگ« ، ســفرنامه ای بــود از امــروز بــه عمــق  ــا تألل »از غبــار خشــت ت
اصالــت و اوج فرامــوش شــده معمــاری یــک دوران، کــه آخریــن جلوه هــای 

شــکوه یــک ســنت چندهزارســاله را در خــود انعــکاس می بخشــید.

ایــن آثــار از26 مــرداد بــه مــدت یــک هفتــه در گالــری لــرزاده در معــرض 
دیــد عاقه منــدان قــرار گرفــت.

شکوه معماری »دیـــروز« 
در نقاشى »امروز«

گزارشــی از نمایشــگاه نقاشــی »از غبــار خشــت تــا تأللــؤ رنــگ«  در 

موسســه فرهنگــی هنــری صبــا
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مراســم نكوداشــت معلــم فــداكار لرســتانی، عزیــز محمدی منــش، ظهــر سه شــنبه 24 مــرداد، در تــاالر ایــران فرهنگســتان هنــر بــا حضــور محمدعلــی 
معلــم  دامغانــی، رئیــس فرهنگســتان هنــر، كرمعلــی قندالــی، رئیــس ســازمان امــور عشــایری، مهــران شــیرآوند، رئیــس مركــز مطالعــات و برنامه ریــزی 

شــهری و روســتایی كشــور، مســئوالن فرهنگســتان هنــر، عاقه منــدان و اصحــاب رســانه برگــزار شــد.

در ایــن مراســم رئیــس فرهنگســتان هنــر، بــا یــك بیــت از اشــعار خــود )آن تویــی کــه می خواهــم، داغ حســرتم بــر دل/ خــاک محنتــم بــر ســر، آن نیــم 
کــه می خواهــی( ســخن آغــاز كــرد و اظهــار داشــت: ایــن مراســم بــه احتــرام افتخــار منــشِ محمــدی معلــم فــداكار لرســتانی، آقــای »محمدی منــش« 
برگــزار شــده اســت. مــن بــه عنــوان سرپرســت فرهنگســتان بــا نــام »معلــم«، كــه اســمی بی مسمّاســت، و »محمدی منــش« كــه مســمّای صاحــبِ اســم 
اســت؛ هرچــه احتــرام اســت نصیــب او بــاد، بــا تمــام رنج هایــی كــه كشــیده و حمایت هایــی كــه بایــد می شــده و نشــده. مــا در همــه دردهایــش شــریك 

هســتیم و بــه عنــوان اهــل فرهنــگ، در برابــر همــه فداكاری هایــش ســر تعظیــم فــرود می آوریــم.

وی در همیــن زمینــه ادامــه داد: آقــای محمدی منــش، منــش انبیــا و اولیــا را زنــده كــرد. او مَنِشــی داشــته كــه پیوســته دربــاره انبیــا می خوانیــم. از نــوح 
تــا محمـّـد)ص( كــه حــق خدمــت خــود را گذاشــته اند و گفته انــد، كــه مــا از شــما مــزدی نمی خواهیــم و مــزد مــا نــزد خداســت. ایــن در واقــع كمــال یــك 
معلــم اســت كــه بــرای مــزد و حقــوق كار نكنــد، زیــرا روزی را خداونــد ضمانــت كــرده اســت. البتــه ایــن اواخــر كســی دل چنیــن كارهــای بزرگــی را نــدارد.

اســتاد معلــم بــه برخــی از كارهایــی كــه ایــن معلــم انجــام داده اشــاره كــرد و افــزود: حتمــاً برخــی فیلم هــای مســتندی كــه از او ســاخته شــده اســت را 
دیده ایــد كــه یــك معلــم چگونــه از رودخانه هــای خروشــان و كوه هــای صعب العبــور كــه گــذر از آن دل شــیر می خواهــد، قبیلــه بــه قبیلــه بــه دنبــال 
شــاگرد می گــردد و ایــن كار هــر كســی نیســت. مــا در مقابــل وجــود ایــن گرانمایــه، ســر تعظیــم فــرود می آوریــم و امیدواریــم خداونــد امثــال او را در 
كشــور مــا زیــاد كنــد؛ بلكــه در جهــان. چــرا كــه جهــان امــروز بیــش از هــر چیــز، نیــاز بــه معلــم خــوب دارد و محمدی منــش یــك نمونــه از این هاســت. 

كاری كــه امــروز انجــام شــد، تنهــا پاســخ كوچكــی بــه محبت هــای ایشــان اســت.

در ادامــه ایــن مراســم، كلیپــی از فداكاری هــای معلمــان جای جــای ســرزمین پهناورمــان پخــش شــد و بــه دنبــال آن كرمعلــی قندالــی، رئیــس ســازمان 
امــور عشــایری كشــور، بــه ســخنرانی پرداخــت. وی ســخن خــود را بــا اشــاره بــه مشــقاتی كــه كــودكان عشــایر بــرای تحصیــل دارنــد آغــاز کــرد و یــادآور 
شــد: تــا حــدودی خــود مــن بــرای تحصیــل، ایــن مشــقات را تحمــل كــرده ام؛ ولــی امــروز آنچــه در ایــن كلیــپ دیــدم، احساســم را دگرگــون كــرد و متوجــه 

شــدم، آنچــه در ذهنــم بــود، فوق العــاده متفــاوت از مســائلی اســت كــه وجــود دارد.

وی برگــزاری چنیــن مراســمی را تلنگــری بــرای مــردم و مســئوالن دانســت و اضافــه كــرد: مراســمی كــه امــروز بــدون هیــچ پیرایــه ای برگــزار شــد، تلنگــری 
اســت برایمــان كــه بدانیــم در كشــور چــه مشــكاتی وجــود دارد تــا بــه آنهــا بیشــتر بپردازیــم.

درخصــوص  كشــور  عشــایری  امــور  رئیــس 
ــه  ــه بهان ایــن معلــم فــداكار افــزود: مــا امــروز ب
عزیــزی گــرد هــم آمدیــم كــه هــم خــودش عزیــز 
اســت و هــم نامــش؛ بــا لقــب محمــدی منــش 
فرموده اند: »معلمــی  امــام)ره(  حضــرت  كــه 
مســمّای  بــا  كلمــه  و  انبیاســت.«  شــغل 
محمدی منــش شایســته ایشــان اســت. مــن 
غفلــت  خودمــان  از  كــه  می خــورم  حســرت 
می كنیــم و بــا كمــال شــهامت ایــن غفلت هــا را 
می پذیریــم. احســاس می كنیــم كــه خیلــی كار 
می كنیــم و فعالیــت زیــادی داریــم، ولــی بعضــاً 
یــك چنیــن مباحثــی موجــب می شــود مــا در 
ذهــن خودمــان و افــكار و عملكردمــان تجدیــد 
نظــر كنیــم. گرچــه بســیاری از خدمتگــزاران 

عزیزی که هم خودش عزیز است و هم نامش
  گزارشی از آیین نکوداشت معلم فداکار لرستانی، عزیز محمدی منش
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ملــت بــا شــرافت و كرامــت هســتند، امــا حتمــاً 
قصــوری هــم بــر مــا وارد اســت كــه نمی توانیــم 
آنچــه شایســته مــردم اســت را انجــام دهیــم.

عشــایر  در  آمــوزش  تاریخــی  ســبقه  بــه  وی 
اشــاره كــرد و خاطــر نشــان كــرد: تقریبــا حــدود 
صــد ســال پیــش، یعنــی از ســال 1307 ســنگ 
بنــای آمــوزش عشــایری توســط دكتــر حســابی، 
وزیــر آمــوزش و پــرورش دولــت دكتــر مصــدق، 
گذاشــته شــد. بایــد از زنــده  یــاد بهمن بیگــی 
هــم یــاد كــرد كــه او ســنگ بنــای عظیمــی را 
عشــایری  پــرورش  و  آمــوزش  ســاختار  بــرای 
را  چادرهایــی  زمــان  همــان  در  او  گذاشــت. 
بــرای ایــن كار ایجــاد كــرد و چندیــن كتــاب نیــز 

دربــاره ایــات و عشــایر نوشــت. مــن امــروز آقــای 
پیــروان واقعــی مرحــوم بهمن بیگــی  از  را یكــی  محمدی منــش 
می دانــم، كــه تنهــا عشــق او را در ایــن راه نگــه داشته اســت. چــرا 
كــه تنهــا عشــق اســت كــه عامــل چنیــن كارهای با عظمتی اســت.

او در پایــان ســخنان خــود بــا ارائــه آمــاری از ســطح ســواد آمــوزی 
عشــایر، آن را رضایــت بخــش دانســت؛ خصوصــاً در میــان زنــان 

عشــایر، ایــن آمــار رونــدی صعــودی داشــته اســت.

در پایــان عزیــز محمدی منــش بــا ذكــر خاطراتــی بــه مشــكات 
و موانعــی كــه در زمینــه تحصیــل كــودكان عشــایر وجــود دارد، 
پرداخــت و شــعری كــه یكــی از معلمــان عشــایری بــه نــام كاظمــی، 
بــا مضمونــی از فداكاری هایــی كــه معلمــان عشــایری بــرای تدریس 

انجــام  می دهنــد، ســروده را بــرای حضــار خوانــد. 
هوافضــای  همكاری هــای  بــه  همچنیــن  وی 
و  كانكــس  ســاخت  در  پاســداران  ســپاه 
امكانــات آموزشــی اشــاره و از دســت اندكارانی 
كــه در ایــن امــر كمــك می كننــد، تشــكر كــرد.

اجــرای  كلیــپ،  دو  پخــش  بــا  مراســم  ایــن 
موســیقی زنــده گــروه »آفرینــش« از لرســتان 
و اهــدای هدایایــی از ســوی فرهنگســتان هنــر 
و ســازمان امــور عشــایری كشــور بــه ایــن معلــم 

فــداكار بــه كار خــود پایــان داد.
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محبوبه حاجی پروانه 

ســنگ های كوهســتان، صخره هــای عظیــم، رودهــای خروشــان، راه هــای 
ســخت و دشــوار، بــاد و بــاران و آفتــاب، عزیــز را می شناســند.

معلمــی شــغل انبیاســت، بــه تكــرار شــنیده ایم و بــه حــق، تبلــور رســالت 
ایــن حدیــث اســت، مــردی كــه راه هــای دشــوار در برابــر عظمــت اراده 

بی مثالــش، زانــو زده انــد.

معلــم دره هــای دور و كــودكان صبــور ، عزیــز محمدی منــش. مــردی كــه 
پاهایــش به ســختی ایــن راه عــادت کــرده و البتــه بــی هیــچ  چشمداشــتی 
بــه  بیشــتر  حواسشــان  مســئوالن  می خواهــد  تنهــا  خــودش،  بــرای 
بچه هــای کوهســتان باشــد؛ بچه هایــی کــه حق دارنــد بیاموزنــد، حتــی 
اگــر ایــن حــق را در پــسِ چهــره ســرخ و آفتــاب ســوخته عشــایری و 
کــه  باشــد  بایــد حواســمان  ولــی  نمی زننــد،  فریــاد  شــرم کودکی شــان 

بی حواســی، از آن هــا غافلمــان نکنــد.

بــا او بــه گفــت و گــو می نشــینیم تــا در برابــر مــا مردمــان شــهرزده و 
ماشــینی، دریچــه ای از دنیــای زیبــای خــودش را بگشــاید و نســیم دل نواز 

عشــایر بی نظیــر ایــران را بــر روح و روان خســته مان بنــوازد. 

صدایش انباشته از امید و انرژی بود.

عزیــز محمدی منــش خــودش را این گونــه بــرای مــا معرفــی كــرد. بــه نــام 
خــدا. عزیــز محمدی منــش هســتم. تــا امــروز کــه خدمــت شــما هســتم 
39 ســال از خــدا عمــر گرفتــه ام. در اولیــن روز مهرمــاه ســال 1357 در 
ــام خرســدر از توابــع دهســتان پــل هــرو واقــع در بخــش  ــه ن روســتایی ب

ــد شــدم. ــاد متول زاغــه از توابــع خرم آب

ــی خــود برایمــان  ــد تحصیل ــرد و از رون ــای كودكــی اش می ب ــه دنی ــا را ب م
ــد تــا حــدود ســال 1362 در زادگاهــم بــودم. بعــد  می گویــد:  از زمــان تول
از آن همــراه خانــواده ابتــدا بــه منطقــه ماســور و ســپس در روســتای 
ده محســن در اطراف خرم آباد ســاکن شــدیم. دوران ابتدایی در دبســتان 
روســتای قــدس ده محســن و دوران راهنمایــی را هــم در مدرســه شــهید 

ــان رســاندم و  ــه پای رحیمــی روســتای ســراب ب
چهــار ســال دبیرســتان را هــم در دبیرســتان 
محلــه  چمــران  شــهید  و  طالقانــی  آیــت هللا 
پشــته و پیش دانشــگاهی را هم در دبیرســتان 
خیرآبــاد  منطقــه  )ص(  رســول اکرم  حضــرت 
دیپلــم  دو  و  گذاشــتم  ســر  پشــت  خرم آبــاد 
تاکنــون در  و  کــردم  اخــذ  را  فنــی  و  انســانی 
منطقــه ماســور در نزدیکــی خرم آبــاد زندگــی 
می کنــم و كارشناســی ادبیــات فارســی دارم.

مریاثدارواقعىراسلتآموزگار،عزیزحممدىمنش

در طــول ایــن 18 ســال زمینــه تحصیــل بیــش 
از 1۷۰ دانش آمــوز در مناطــق صعب العبــور را 
فراهــم کــرده  ام. تحصیــل این گونــه دانش آمــوزان 
در ایــن مناطــق بســیار ســخت اســت چراکــه 
همــه آن هــا در حــال کمــک بــه خانــواده بــرای 
امرارمعــاش، چــرای دام، جمــع آوری هیــزم و... 

هســتند.

 عزیز،كوله باری دارد سرشــار از تجربه، تجربه 18 ســال ســابقه تدریس 
در دره هــا و كوه هــا، آبادی هــا و دهكده هایــی كــه رنــگ معلــم را ندیــده 
بودنــد. برایمــان از ایــن كولــه بــار می گویــد: حــدود ســال 1379 و بعــد 
از دیپلــم، مــدت دو ســال بــه عنــوان ســرباز معلــم در منطقــه میان کــوه 
شــرقی، در جنــوب خرم آبــاد، و در میــان مــردم روســتای ســیرم قاونــد 
گذرانــدم. ایــن منطقــه تــا قبــل از حضــور مــن معلــم نداشــت و مــن هــم 
اولیــن ســال کارم را در ایــن منطقــه شــروع کــردم. روســتایی بــا ســه خانوار 
و کدخدایــی کــه زن بــود. شــیرزنی بــه نــام قدم خیــر کــه نــام و عملــش 
همیشــه مــن را بــه یــاد قدم خیــر بانــوی معــروف لرســتانی می انداخــت.

کل خدمــت ســربازیم در منطقــه باالگریــوه و منطقــه بختیــاری لرســتان 
گذشــت. حــدود ســال 1380 بــه عنــوان معلــم حق التدریســی بــه منطقــه 
بکــری در بخــش پاپــی بــه نــام کُرنــاس در نزدیکــی ایســتگاه تنــگ پنــج و 
تلــه زنــگ رفتــم. طــی ایــن ســال ها در مناطــق ســخت و صعب العبــوری 
در منطقــه بختیاری نشــین اســتان لرســتان خدمــت کــردم از جملــه: 
مدرســه روســتای ســرتنگ لیشــه، مدرســه پلنگ کــوه و ســه گـُـرده، چــال 
ردوه،  پل کــول در بخــش مــاه رو، منطقــه شــه بازان و روســتایی بــه نــام 
بلندنرگــس ، منطقــه کــول راد، روســتای ســرکانه، روســتای پاچــل گــرم و 
خیلــی جاهــای دیگــر... حتــی در دبســتانی در منطقــه شــه بازان بــودم کــه 
در تقســیمات کشــوری آن ســال ها به خوزســتان ملحق شــد، اما از آنجا 
ــه ســرزمین ایــران هســتند  کــه اعتقــاد دارم تمــام ایــن بچه هــا مربــوط ب
آن ســال را آنجــا گذرانــدم. جالــب ایــن بــود کــه حــس ماجراجویــی مــن 
باعــث شــده  بــود کــه خیلــی از ایــن مناطــق را خــودم پیــدا کنــم. معمــوالً 
هــر ســال بــه روســتای جدیــدی مــی روم و روســتای قبــل را بــه معلم هــای 

دیگــر تحویــل می دهــم.

 ایــن معلــم مناطــق عشــایری لرســتان در ادامــه ســخنان خــود بیــان 
می كنــد در طــول ایــن 18 ســال زمینــه تحصیــل بیــش از 170 دانش آمــوز 
در مناطــق صعب العبــور را فراهــم کرده  اســت و ادامــه می دهــد: تحصیــل 
این گونــه دانــش آمــوزان در ایــن مناطــق بســیار ســخت اســت چراکــه 
ــرای امرارمعــاش، چــرای دام،  ــواده ب ــه خان همــه آن هــا در حــال کمــک ب

جمــع آوری هیــزم و... هســتند.

ــم روســتاهای  چــرا كــودكان عشــایر؟ چــرا معل
دور؟ ذهــن مــا پــر از ایــن پرسش هاســت. عزیــز 
ــا را از  ــی خــاص خــودش م ــا تواضــع و فروتن ب
دوره  پایــان  دیپلــم  از  بعــد  ابهــام می رهانــد: 
مــن  زندگــی  کــردم  احســاس  معلــم،  ســرباز 
در کنــار ایــن مــردم بایــد ســپری شــود، مهــر 
و محبــت زبانــی و عملــی، صفــا و صمیمیــت 
کــرد و تصمیــم گرفتــم  را جــذب  آن هــا مــن 

گفتگو با عزیز محمدی منش
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عمــرم را بــرای خدمــت بــه آن هــا صــرف کنــم. 

عزیــز محمدی منــش هــدف خــود از پیــدا کــردن ایــن مناطــق صعب العبــور و کوهســتانی و فراهــم کــردن زمینــه 
تحصیــل دانش آمــوزان را این گونــه توضیــح می دهــد: همیشــه از خداونــد می خواهــم کــه دو نعمــت ســامتی 
و جوانــی را بــه مــن بدهــد تــا بتوانــم مناطــق بیشــتری را پیــدا كنــم و زمینــه تحصیــل دانش آمــوزی را فراهــم 
ــم  ــدر برای ــه ســؤال مــن جــواب می دهــد آن ق ــوه و مناطــق ســخت گذر ب ــه یــک دانش آمــوز در ک ــم. همین ک کن
لذت بخــش اســت کــه تمــام ســختی ها، مشــقت ها و پیــاده روی کوهســتان را فرامــوش می کنــم و محبــت و 

صداقــت بــه معنــی واقعــی را در میــان دانش آمــوزان مناطــق عشــایری کامــل احســاس می کنــم.

عزیــز برای مــان از ایــن گفــت كــه چگونــه ســختی راه را تحمــل می كنــد و چــرا رنــج راه هــای دشــوار را بــه جــان 
خــود می خــرد؟

بــرای رســیدن بــه روســتای کرنــاز یــک روز بــا قطــار از سپیدشــت بــه تنگه پنــج می رفتــم و از تنگه پنــج تــا 
روســتا نیــز 14 ســاعت پیــاده روی می کــردم. مســیر روســتای کرنــاز به گونــه ای بــود کــه ماشــین بــه هیــچ عنــوان 
ــه  ــا ب نمی توانســت از آنجــا عبــور کنــد و  بایــد از میــان رودخانه هــا و کوه هــای پرپیــچ و خــم عبــور می کــردم ت
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روســتا برســم، حتــی گاهــی در کــوه می خوابیــدم. از آنجایــی کــه مســیر 
ــود اغلــب ســال تحصیلــی را در مدرســه ای کــه خــودم  بســیار طوالنــی ب
ــدم و  ــودم، می مان ــرای دانش آمــوزان درســت کــرده ب ــا چــادر و ســنگ ب ب

شــب ها نیــز در چــادری کــه مدرســه ام بــود، می خوابیــدم.

اوایــل فکــر نمی کــردم عاقبــت کار چنیــن شــود. امــا در میــان دختــران و 
پســرانی زندگــی کــردم کــه هنــوز چــراغ شــهر را ندیده انــد و یــا به عمرشــان 
ماشــین ندیده انــد و نمی داننــد تلویزیــون چــه شــکلی اســت و...  بــودن 
در کنــار آن هــا حــس و حــال عجیبــی بــه مــن داد. حســی کــه از حضــور دو 
ســاله در کنــار کســانی کــه ظاهــر و باطنشــان یکــی بــود پیــدا کرده بــودم، 
مــن را تشــویق بــه بــودن در کنــار آن هــا می کــرد و خــودم را یکــی از آن هــا 
می دانســتم. البتــه ریشــه مــن از جنــس عشــایر )پشــت کوه والــی( اســت 
و ایــن زندگــی را بــا تمــام وجــود لمــس کــرده ام، بــرای همیــن ایــن راه را 

انتخــاب کــردم.

  تمــام امکانــات یــک معلــم عشــایری در کاس درس، تختــه ســیاه،  
بخــاری چوبــی و چــادری اســت کــه دانش آمــوزان زیــر آن نشســته و بــه 
درس معلــم گــوش می دهنــد. بــرای آمــوزش درس علــوم بــه دانش آموزانــم 
کوچک تریــن امکانــات آزمایشــگاهی را نــدارم و حتــی مــن به عنــوان یــک 
معلــم عشــایری نمی دانــم چگونــه بایــد کامپیوتــر را روشــن یــا خامــوش 
کــرد. تمــام همــدم مــن در طــول مســیر کوهســتان بــرای رســیدن بــه 

ــوی همراهــم اســت. مدرســه رادی

اگرچــه بــاورش ســخت اســت امــا معلــم مناطــق عشــایری29 شــغل دارد. 
عزیــز، كوتــاه و مختصــر برایمــان بیــان می كنــد: تدریــس 18 پایــه و مقطــع 
دانش آمــوزی، ســوادآموزی و ...، مدیــر، ســرایدار، خریــد دارو بــرای اهالــی 
منطقــه، شــرکت در مراســم مختلــف مــردم ایــن مناطــق، کدخــدا منشــی 
بیــن اهالــی، پاســخ بــه ســؤاالت شــرعی دانــش آمــوزان و پــدر و مــادران 
آن هــا، یاددهــی احــکام دینــی بــه دانــش آمــوزان، مکانیکــی، آرایشــگری 
و... از جملــه کارهایــی بــوده کــه بایــد یــک معلــم مناطــق عشــایری انجــام 
دهــد و مــن بــا حســاب سرانگشــتی متوجــه شــدم یــك معلــم عشــایر و 

كوهســتان كنــار تدریــس 29 شــغل دیگــر را نیــز انجــام می دهــد.

خیریــن  از  سپاســگزاری  و  قدردانــی  ضمــن  محمدی منــش  عزیــز 
در  ســینمایی  فیلــم  پخــش  تــا  تدریــس  از  برای مــان  مدرسه ســاز، 
خانه هــای کپــری می گویــد، یكــی از هــزاران كار و دلخوشــی عزیــز. او در 
ادامــه می گویــد: خیــران همیشــه در شــهرها اقــدام بــه مدرسه ســازی 
ــه در مناطــق عشــایری مدرســه بســازند،  ــم ک ــا انتظــار نداری ــد م می کنن
ایــن  آمــوزان  دانــش  بــرای تحصیــل  را  اولیــه  امکانــات  بلكــه حداقــل 
مناطــق فراهــم آورنــد. پــول و حقــوق و مزایــا بــرای معلمــان عشــایری مهــم 
نیســت. تنهــا چیــزی کــه بــرای آن هــا مهــم بــوده اســت مهربانــی، محبت، 

گرچــه بــاورش ســخت اســت امــا معلــم مناطــق 
و  پایــه  تدریــس ۱۸  دارد.  عشــایری29 شــغل 
مقطــع دانش آمــوزی، ســوادآموزی و ...، مدیــر، 
منطقــه،  اهالــی  بــرای  دارو  خریــد  ســرایدار، 
شــرکت در مراســم مختلــف، کدخــدا منشــی 
بیــن اهالــی، پاســخ بــه ســؤاالت شــرعی دانــش 
آمــوزان و پــدر و مــادران آن هــا، یاددهــی احــکام 
دینــی بــه دانــش آمــوزان، مکانیکــی، آرایشــگری 

و ... 
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صداقــت و دل پــاک مــردم مناطــق صعب العبــور اســت.

او در ادامــه می گویــد: مناطــق عشــایری هیچ گونــه امکانــات رفاهــی ماننــد 
بــرق، آب لوله کشــی و... ندارنــد. بــا هزینــه شــخصی خــودم یــک سیســتم 
بــر  تــا عــاوه  بــرق خریــداری کــرده ام  انــرژی خورشــیدی تأمین کننــده 
تدریــس دانــش آمــوزان تــا غــروب، به نوبــت شــب ها بــه خانه هــای آن هــا 
رفتــه و فیلــم ســینمایی و آموزشــی و کمک درســی برای شــان پخش کنــم.

زندگــی عشــایری بــا طبیعــت عجیــن اســت و طبیعــت هــر لحظــه آبســتن 
حــوادث اســت و قطعــاً خطــرات زیــادی عشــایر و معلــم عشــایری را 
تهدیــد می کنــد. این هــا جمــات عزیــز اســت در بیــان خطراتــی كــه زندگی 
عشــایر و معلمانــش را تهدیــد می كنــد: حیوانــات درنــده، راه هــای ســخت 
و صعب العبــور، خطــر پــرت شــدن از ارتفاعــات، وجــود اشــرار و تنهایــی، 
بیشــترین دغدغــه معلــم عشــایری اســت. تنهــا رفیقــت خــودت هســتی 
و یــا ضبــط صوتــی کــه گاه شــریک تنهاییــت می شــود. امــا فرامــوش 
نکنیــم کــه مــا انســان هســتیم و بایــد بــه هــم خدمــت کنیــم. وقتــی مــن 
شــبانه روز خــودم را بــا آن هــا می گذرانــم یقیــن بدانیــد ارتباطــات عاطفــی 
زیــادی بیــن مــا برقــرار می شــود تــا جایــی کــه هم دیگــر را گگــه )بــرادر( یــا 

دده ) خواهــر( خطــاب می کنیــم.

لحن سرشار از ذوق و شوق این معلم عشایر زمانی كه از استعدادهای 
دانش آموزانــش می گویــد بــه حســرت و دریغــی تلــخ آمیختــه می شــود: 
برخــورد  زیــادی  مســتعد  دانش آمــوزان  بــا  تدریــس،  ســال های  طــی 
داشــته ام. مثــاً دانش آمــوزی کــه اســتعداد عجیبــی در نواختــن نــی 
داشــت؛ یــا چنــد نفــری کــه صــدای بســیار زیبایــی بــرای آوازخوانــی 
داشــتند. بــرای اینکــه داستان نویســی را خــوب یــاد بگیرنــد و در ایــام 
خــاص، از آن هــا می خواســتم کــه خاطرات شــان را بنویســند. چنــد نفــری 
هــم بودنــد در زمینــه نقاشــی اســتعداد داشــتند. ســعی می کــردم آن هــا را 
راهنمایــی کنــم و بــه مســئوالن مربــوط معرفــی کنــم، امــا بایــد قبــول کنیــم 
بــه دلیــل کمبــود حمایــت و نبــودن امکانــات، اســتعداد ایــن دانش آمــوزان 
رشــد نمی کنــد و اغلــب چوپانــی در انتظــار آن هاســت. البتــه بــرای ادامــه 
تحصیــل الزم اســت روی خانواده هــای عشــایر کار فرهنگــی بیشــتری 
صــورت گیــرد تــا لــزوم ادامــه تحصیــل را متوجــه شــوند. در هــر حــال 
عــده ای از دانش آموزانــم در حــال تحصیــل در مــدارج باالتــر هســتند؛ 
یکــی از دانش آمــوزان ســال اول تحصیلــم در اهــواز دانشــجوی بــرق 
طــی  را  پیش دانشــگاهی  و  دبیرســتان  دوران  هــم  تعــدادی  اســت، 
می کننــد. امــا واقعــاً متاســف می شــوم وقتــی کــه پســران و دختــران ایــل 

در کــوچ بعــدی غایــب هســتند.

 از خریــد شــیرینی و شــكات بــرای بچه هــای عشــایر تــا نــام »عبــاس« 
بــرای یــك نــوزاد، مجموعــه زیبــا و بی نظیــری از خاطــرات ایــن معلــم 
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بــد نیســت بدانیــد کــه زندگــی مــن دو قســمت دارد.  اســت: 
زندگــی شــهری و زندگــی عشــایری. بعضــی وقت هــا مــرور خاطــرات 

زندگــی عشــایری بــرای خــودم در قالــب زندگی یک شــهروند باورکردنی 
ــم جذابیــت خاصــی دارد. نیســت و مــرور خاطــرات برای

بــه یــاد دارم کــه روزی از دانش آمــوزان خواســتم دربــاره خاطــرات نــوروزی 
خــود انشــاء بنویســند. دانش آمــوزی بهتریــن خاطــره اش را گرفتــن قنــد 
از عمویــش ذکــر کــرده بــود و شــنیدن ایــن موضــوع خیلــی ناراحتــم کــرد. 
فــردای آن روز بــه شــهر رفتــم و چنــد کیلــو شــکات و شــیرینی گرفتــم 
و بعــد از دو روز راهپیمایــی بــرای دانش آمــوزان بــردم. دیــدن صحنــه 
خــوردن شــیرینی ها توســط دانش آمــوزان یکــی از بهتریــن خاطــرات مــن 
اســت. خاطــره شــیرین ترم هــم مربــوط بــه موقعــی می شــود کــه چرخ بــال 
اولین)کانکــس( مدرســه موقــت را در روســتایی تخلیــه کــرد و مــردم 
روســتا بــه هلهلــه و شــادی پرداختنــد. نــام خلبانــی کــه ایــن امــر مهــم را  
انجــام داد » عبــاس گــودرزی« بــود و جالــب اینکــه یکــی از مــادران بــاردار 

روســتا بــه افتخــار ایــن خلبــان، نــام فرزنــدش را » عبــاس« گذاشــت.

ــر خــود از خاطــره فرامــوش نشــدنی  ــا تمــام شــوق وصــف ناپذی ــز ب عزی
ورود نخســتین مدرســه موقت به روســتا می گوید: ســال 1391 توانســته 
بودیــم بــا همــکاری مســئوالن نوســازی و خیریــن، کانکســی بــرای یکــی از 
روســتاها تهیــه کنیــم، امــا تهیــه کانکــس اول ماجــرا بــود، چــون رســاندن 
کانکــس بــه روســتای کومیــه بــا آن مســیر صعب العبــورش، کاری بســیار 
ــا کامیــون و قطــار حمــل  ــه ناچــار، بخشــی از مســیر را ب ــود. ب ســخت ب
کردیــم و در بخشــی دیگــر، بــا کمــک مــردم  توانســتیم کــه کانکــس را از 
رودخانــه عبــور دهیــم؛ امــا کار بــه جایــی رســید کــه حتــی کامیون هــا هــم 
قــادر بــه عبــور نبودنــد. مــن همــراه یکــی از مســئوالن نوســازی مــدارس و 
اهالــی، بــرای رســاندن کانکــس 18 ســاعت پیــاده روی کردیــم، ولــی دیگــر 
نمی شــد حتــی یــک قــدم هــم جلوتــر رفــت و ایــن در حالــی بــود کــه تــا 
روســتا ، راه زیــادی باقی مانــده بــود. امــا در زندگــی یــاد گرفتــه بــودم کــه 
هــر وقــت بــه بن بســت رســیدم راه پــرواز را بیازمایــم. بــه راز و نیــاز بــا خــدا 
پرداختــم و از پــای ننشســتم و بــا راهنمایــی دوســت عزیــزی دســت بــه 
دامــن ســازمان هال احمــر کشــوری شــدم و توانســتم آن هــا را قانــع کنــم 
کــه یــک چرخ بــال در اختیــار مــا قــرار دهنــد؛ عاقبــت بــا حســن همــکاری 
هال احمــر، ایــن اتفــاق مهــم افتــاد و در یــک روز پاییــزی، مــردم روســتای 
دور افتــاده و صعب العبــور کومیــه، صــدای هلی کوپتــری را شــنیدند کــه 
بــه ســمت آن هــا می آیــد. اهالــی بــا دیــدن چرخ بــال در روستایشــان، بــه 
دورش حلقــه زدنــد و تــازه متوجــه شــدند کــه هدیــه ای از آســمان بــرای 
نجــات کودکانشــان رســیده اســت. جالــب اســت بدانیــد کــه محمدرضــا 
بــه  کانکــس   انتقــال  لیــر  مســتند  بــا  لرســتانی،  فیلم ســاز  حافظــی، 

روســتای صعب العبــور کومیــه را بــه تصویــر 
بــه  جشــنواره  چنــد  در  فیلــم  ایــن  کشــید. 
نمایــش درآمــد و جوایــزی را هــم کســب کــرد. 
پیــک بامــدادی رادیــو نیــز برنامــه ای را بــه ایــن 
موضــوع اختصــاص داد و اخیــراً هــم گروهــی 
ــا ایــن موضــوع  دیگــر در حــال تهیــه فیلمــی ب

هســتند.

در همهمــه هــزاران دل مشــغولی، اگــر فرصتــی 
دســت دهــد، كتــاب می خوانــم و ترانــه گــوش 
اوقــات  کــه  نکنیــد  بــاور  شــاید  می دهــم. 
فراغتــی نــدارم. بعضــی روزهــا مــن 9 پایــه از 
دور  راه  دانش آمــوزان  ســوادآموزی،  نهضــت 
ایــن  می دهــم؛  درس  را  ابتدایــی  ششــم  تــا 

یعنــی تدریــس 50 کتــاب در 
روز. گاه از صبــح تــا شــب درس 

می دهــم. همیــن کــه بــه نهــار و نمــاز 
نکنیــد  فرامــوش  می کنــد.  کفایــت  برســم 

از آب و چــوب آوردن تــا نظافــت روزانــه کاس را 
بایــد شــخصاً انجــام دهــم و زمانــی بــرای فراغــت نــدارم، 

امــا اگــر فرصتــی دســت دهــد کتــاب می خوانــم و ترانــه گــوش 
می دهــم.

از او می خواهیــم راه كار پیشــنهادی خــود بــرای آمــوزش و پــرورش عشــایر 
ایــران را برای مــان مطــرح كنــد. بــا تواضــع و فروتنــی می گویــد: بحــث زیــاد 
اســت. همــه مســئوالن مرتبــط بــا عشــایر بایــد همــت کننــد و مشــکات 
ایــن قشــر جامعــه را بــه حداقــل برســانند. مخابــرات امکانــات ارتباطــی 
را توســعه دهــد، دامپزشــکی سرکشــی و درمــان دام هــا را در اولویــت 
قــرار دهــد، بنیــاد مســکن امــکان اســتقرار عشــایر را فراهــم کنــد. جهــاد 
کشــاورزی و منابــع طبیعــی بــه آن هــا کمــک کنــد و در فراورده هــای دامــی 
آن هــا شــریک شــود. مســئوالن هــم می تواننــد بخشــی از وظایــف خــود 
را بــه معلمــان عشــایری منتقــل کننــد. بــه طــور مثــال در بحــث محیــط 
زیســت متولیــان امــر بایــد از طریــق معلمــان عشــایری فرهنگ ســازی 
کننــد و توجــه عشــایر را بــه اهمیــت محیــط زیســت هدایــت کننــد. 
امــا چــرا از راه معلمــان، بایــد زندگــی عشــایری را فرهنــگ ســازی كــرد؟ 
چــون  زمــان زیــادی معلمــان بــا عشــایر ارتبــاط دارنــد. یــک مأمــور محیــط 
زیســت، منابــع طبیعــی یــا بهداشــت، حداکثــر چقــدر می توانــد وقــت 
ــق معلمــان  ــد. امــا از طری ــی نمی توان ــرای آمــوزش بگــذارد؟ قطعــاً خیل ب
عشــایری انتقــال برخــی آموزش هــای فرهنگــی کارســازتر اســت. ضمــن 
اینکــه جاده کشــی و توســعه جــاده بــرای عشــایر را خیلــی نمی پســندم، 
و  بکــر  طبیعــت  تخریــب  بــه  منجــر  چــون 

محیــط زیســت خواهــد شــد.

از  برخاســته  درد  بــا  محمدی منــش  عزیــز 
درك، از مهاجــرت، بیــکاری و اعتیــادی كــه در 
کمیــن مــردم مناطــق عشــایر اســت می گویــد: 
مــردم ایــن مناطــق بــا توجــه بــه اینکــه مهــارت 
اجتماعــی  آســیب های  ندارنــد  الزم  ســواد  و 
تهدیــد  را  آن هــا  بیــکاری  و  اعتیــاد  ماننــد 
می کنــد و تنهــا کاری کــه در شــهرها می تواننــد 
انجــام دهنــد کارگــری اســت وی بــا بیــان اینکــه 
اگــر دولــت و مســئوالن کمــک کننــد و زمینــه 
آورنــد  فراهــم  را  مــردم  ایــن  یکجانشــینی 
آن هــا دیگــر مجبــور بــه مهاجــرت بــه شــهرها 

مــردم ایــن مناطــق بــا توجــه بــه اینکــه مهــارت و 
ســواد الزم ندارنــد آســیب های اجتماعــی ماننــد 
اعتیــاد و بیــکاری آن هــا را تهدیــد می کنــد و 
انجــام  می تواننــد  شــهرها  در  کــه  کاری  تنهــا 
ــت و مســئوالن  ــر دول ــد کارگــری اســت. اگ دهن
کمــک کننــد و زمینــه یکجانشــینی ایــن مــردم را 
فراهــم آورنــد آن هــا دیگــر مجبــور بــه مهاجــرت 
بــه شــهرها نمی شــوند. می تــوان مجتمع هــای 
شــبانه روزی بــرای دانــش آمــوزان ایــن مناطــق 
ایجــاد کــرد و زمینــه تحصیــل آن ها در دانشــگاه 

ــرد. ــل از راه دور را فراهــم ک ــب تحصی در قال
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نمی شــوند می گویــد: می تــوان مجتمع هــای شــبانه روزی بــرای دانــش 
آمــوزان ایــن مناطــق ایجــاد کــرد و زمینــه تحصیــل آن هــا در دانشــگاه در 

قالــب تحصیــل از راه دور را فراهــم کــرد.

 معلمــی کار عاشــقانه ای اســت. کار عاشــقانه را نمی شــود بــا مادیــات 
قاطــی کــرد. این هــا را عزیــز می گویــد و  نــگاه معلــم بی ریــا و ســاده عشــایر 
بــه شــغل معلمــی اســت كــه بــه پندهــا و توصیه هایــی گــره خــورده كــه 
نتیجه ســال ها تجربه او در این راه دشــوار اســت: درباره معلمی عشــایر 
ــواده  ــا عشــایر هم خان بحــث کمــی متفاوت تــر اســت. معلــم عشــایری ب
اســت. در بــد و خــوب روزگار بــا هــم هســتند. خیلــی از اوقــات حضــور 
معلــم در میــان عشــایر بــه اموراتــی مربــوط می شــود کــه ارتباطــی بــه 
شــغل معلمــی نــدارد. شــما بایــد بــا برخــی رســوم و آیین هــای آن هــا 
همــراه شــوی. در بحث هــای خانوادگــی، اختافــات، شــادی ها و غم هــا 
شــریک شــوی. به طــور مثــال، یــک بــار مجبــور شــدیم کــه همســر یکــی 
از عشــایر کــه بــاردار بــود را تــا شــهر بــا چــوب حمــل کنیــم. نمونه هــای 
مشــابه زیــاد اســت. معلــم عشــایر فقــط معلــم نیســت. او روان شــناس، 
پزشــک، مشــاور، قاضــی، تاریــخ شــناس و ... اســت و الزم اســت بــا 
عشــایر همــگام شــود؛ لــذا کســی کــه می خواهــد ایــن راه را انتخــاب کنــد 

بایــد بدانــد گام در چــه راه مقدســی گذاشــته اســت.

و در پایــان، درخواســت های همیشــگی او بــرای بهبــود آمــوزش كــودكان 
عشــایر ، حرف هــای از ســر ســوز و درد: بــه همــت مســئوالن و متولیــان 
امــر و پی گیری هــای صــورت گرفتــه، تــا کنــون حــدود 32 کانکــس در 
روســتاها مســتقر شــده و جدیــداً هــم 15 کانکــس درخواســت شــده، 
امــا ایــن کافــی نیســت و امیــدوارم متولیــان امــر توجــه بیشــتری بــه ایــن 
موضــوع داشــته باشــند. درخواســت بعــدی مــن، برقــراری آژانــس هوایــی 
بــرای معلمــان عشــایری اســت. برقــراری ماهــی دو پــرواز بــه مناطــق 
صعب العبــور می توانــد کمــک بســیار زیــادی بــه امــر آمــوزش و پــرورش 

عشــایری داشــته باشــد کــه امیــدوارم بــه همــت مســئوالن ایــن امــر 
محقــق شــود.

امــا معلمــان عشــایری همچنــان گمنام انــد. کســانی کــه  در لرســتان 
ــار ســفر می بندنــد و بــه بچه هــای یــک ایــل ســواد می آموزنــد. در  کوله ب
ســوگ و شــادی آنــان شــریک اند و خانــواده خــود را، ســالی چنــد بــار 

نمی بیننــد. بیــش 

عزیــز محمدی منــش شــاید بهتریــن میــراث دار بهمن بیگــی )پــدر معلــم 
عشــایری ایــران( باشــد. او در ارتفاعاتــی کــه عبــور از آن حتــی بــرای 
کوه نــوردان نیــز دشــوار اســت، بــه ســراغ جمع هــای عشــایری مــی رود. 
ــم  ــه آن هــا می رســاند. برای شــان هــم معل ــا خــودش را ب در ســرما و گرم

ــرادر، هــم پزشــک و هــم تیمارکــش. اســت، هــم ب

 بــه صدهــا فرزنــد ایران ـ کــه اگــر او نبــود ـ احتمــاالً تــا آخــر عمرشــان یــک 
معلــم هــم نمی دیدنــد، خوانــدن و نوشــتن آموخــت. از حقــوق ناچیــزش 
دوربیــن عکاســی و فیلم بــرداری خریــد. برای شــان فیلــم نشــان داد و  
ــر دل هــای ســبز كوچكشــان  ــد ب ــدن دنیــای جدی نگذاشــت حســرت دی

بمانــد.

شــرایط ســخت كاری و دغدغــه مردمــان ســاده و بــی امكانــات نقــاط 
دوردســت، او را از ازدواج محــروم كــرد. بــا ایــن حــال تمــام هــم و غــم عزیــز 
محمدی منــش ، نــگاه دلســوزانه و مؤثــر مســئوالن بــه كــودكان كوهســتان 

اســت و بــس. 

منبع: ویژ نامه نكوداشت »عزیز محمدی منش«
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الهام الیقی 

رشــت  در  تابســتان ۱۳۲۴  متولــد  نگارگــر،  و  نقــاش  مهــرگان،  مجیــد 
اســت. وی در خانــواده اى هنرمنــد بــه دنیــا آمــد، پــدرش نقــاش، مــادرش 
خوشــنویس و مادربزرگــش شــاهنامه خوان متبحــری بــود. او در ایــن 
خانــواده هنرمنــد رشــد كــرد و بالیــد و همیــن امــر باعــث شــد بــه ســمت 
ــه ادامــه  هنــر گرایــش داشــته باشــد و در دانشــگاه در رشــته گرافیــك ب
تحصیــل بپــردازد. پــس از فراغــت از تحصیــل بــه عنــوان اســتاد نقاشــی 
ایرانــی در وزارت فرهنــگ و هنــر آن زمــان مشــغول بــه كار شــد و در 
هنرســتان دختــران و پســران بــه تدریــس  پرداخــت. بعدتــر مدیریــت 

ــر عهــده گرفــت. ــز ب هنرســتان هنرهــای زیبــای پســران را نی

مهــرگان، نگارگــری و نقاشــی ایرانــی را همــراه حســین كاشــیان و باقــر 
محمــود  مكتــب  در  زمــان  آن  هنرمنــدان  از  چنــد  تنــی  و  آقامیــری 
فرشــچیان و زنــده یــاد اكبــر مختــار تجویــدی آموخــت. هــر كــدام از ایــن 
شــاگردان بــه دالیلــی در میانــه راه از آموختــن در مكتــب فرشــچیان كنــار 
رفتــه و می تــوان گفــت مجیــد مهــرگان تنهــا شــاگرد بالفصــل مكتــب 
فرشــچیان اســت. وی همچنیــن تحــت تعلیــم هنرمندانــی چــون حســین 

استاد جمید مهرگان، نگارگر مهر 

بهــزاد، محمد علــی زاویــه، نصرت الــه یوســفى، مهــرداد بهــار، یحیــى ذکاء 
و اســعد فیــروزان بــه آموختــن اصــول نظــری نقاشــی پرداخــت.

مهــرگان دربــاره شــاگردی در مكتــب اســتاد فرشــچیان می گویــد: »نقــوش 
تزیینــی ایرانــی بســیار وســیع و متنــوع اســت و در هیــچ جــای دنیــا 
مثــل و ماننــدی نــدارد. امتیــاز اســتاد فرشــچیان احاطــه بــر تمامــی ایــن 
نقــوش اســت. در آن زمــان كــه در محضــر اســتاد فرشــچیان شــاگردی 
می كــردم، هــر ســئوالی كــه از ایشــان می پرســیدم بــدون درنــگ و بــدون 
ــد.  ــه ســئواالت مــن پاســخ می دادن ــه خــرج دهنــد ب آنكــه حساســیتی ب
در واقــع تمــام ریزه كاری هــا و نكته هایــی كــه در نقاشــی ایرانــی بــود بــا 
كمــال میــل و مســرت، آمــوزش می دادنــد. حتــی روزی مــن چنــد پرنــده 
مشــابه كار اســتاد كار كــردم و خیلــی هــم بــرای آن زحمــت كشــیدم، یــادم 
هســت وقتــی اســتاد ایــن كار را دیدنــد بــه مــن گفتنــد كــه هیــچ وقــت از 
كار مــن تقلیــد نكــن. اگــر هــزار ســال كار كنــی در آخــر می گوینــد كار 
فرشــچیان اســت. بــرای خــودت ســبك و ســیاقی جداگانــه داشــته بــاش. 
ایــن شــد كــه مــن تــاش كــردم ســبكی بســیار متفــاوت از ایشــان داشــته 
ــا  ــارم ب ــك از آث ــچ ی ــد هی ــه در نقاشــی هایم می بینی ــان ك باشــم و همچن
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كارهــای اســتاد فرشــچیان مشــابهتی ندارنــد. مــن از نكاتــی كــه ایشــان 
می گفتنــد هنــوز بهــره  می بــرم. از گذشــته نظرشــان را دربــاره كارهایــم 
جویــا می شــدم و در كارهــای جدیــدی كــه انجــام مــی دادم از توصیه هــای 
ایشــان اســتفاده می كــردم و در واقــع حساســیتی كــه در مــن ایجــاد 
كردنــد شــاید از خودشــان هــم بیشــتر شــد و بــاز هــم می گویــم اگــر روزی 
مجــددا ایشــان قــرار شــود در كارگاهــی آمــوزش دهنــد مــن بــاز هــم در آن 

ثبــت نــام می كنــم و حاضــرم مجــددا شــاگردی كنــم.«

مهــرگان  مجیــد  آثــار  برگزیــده  کتــاب  مقدمــه  در  فرشــچیان  اســتاد 
نوشــته اند: »خطــوط و قلم گیری هــای بــدون لــرزش، کــه از مشــخصه های 
بــوم  ایــن مــرز و  بــارز هنــر نقاشــی ایرانــی اســت و در آثــار نقاشــان 
بیشــتر بــا انگیــزه ایجــاد مرزبنــدی و تفکیــک رنگ هــا و نیــز بــه جهــت 
ایجــاد تــوازن و حالــت بخشــیدن بــه تصاویــر بــه کار مــی رود، در آثــار 
ــه  ــدان مرحل ــا ب ــر ت ــا تأکیــدی بیشــتر و گســترش افزون ت ــد ب ــن هنرمن ای
می رســد کــه بتوانــد در برگیرنــده ســایه روشــن های رنگین شــده باشــد.«

و  از مضامیــن حماســی داســتان های شــاهنامه  نقاشــی وی  آثــار  در 
تــا  ایرانــی  کهــن  تمــدن  و  ایرانشــهری  موضوع هــای  ایرانــی،  اســاطیر 

ســاقی نامه و مضامیــن غنایــی و تغزلــی بــه چشــم می خــورد. همچنیــن 
وی در بــه تصویرکشــیدن قصــص انبیــا، معــراج پیامبــر اســام )ص(، 
داســتان هجــرت آن حضــرت و ورود بــه مدینــه، قصــص قرآنــی و دینــی 
نیــز تخصــص دارد کــه از آن جملــه می تــوان بــه اثــر درخشــان ابراهیــم 
در آتــش اشــاره کــرد. اســتاد مهــرگان در طراحــی ضریــح امــام حســین)ع( 

ــز مشــاركت داشــتند. نی

ــی در  اســتاد نمایشــگاه های بســیاری در حــوزه نگارگــری و نقاشــی ایران
ــی  ــران و دیگــر کشــورها برگــزار کــرده اســت. عضویــت در شــورای عال ای
ارزشــیابی هنــر، عضویــت در هیئــت داوری و انتخــاب جشــنواره های 
فجــر )در چهــار دوره مختلــف( و دریافــت نشــان درجــه یــک هنــری 
»معــادل دکتــرا« در رشــته نگارگــری از وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
و دریافــت مــدال درجــه یــک هنــر از موسســه اکــو از دیگــر افتخــارات 

ــد مهــرگان اســت. مجی

استاد این روزها در یكی از شهرهای شمالی كشور زندگی می كند.
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الهام طالبی

كتــاب تذكرة البنیــان و تذكرة االبنیــه، بــه نــگارش ســاعی مصطفــی چلبــی 
بــا ترجمــه مهــدی ســلطانی و بازبینــی و تصحیــح اشــعار بــه قلــم اســتاد 
محمدعلــی معلــم دامغانــی توســط موسســه متــن فرهنگســتان هنــر 

منتشــر شــده اســت.

تذكرة البنیــان و تذكرة االبنیــه، خاطــرات معمــار ســنان ترجمــه ای از دو 
رســاله تركــی عثمانــی اســت كــه از زبــان معمــار ســنان و بــه قلــم دوســت 

او، ســاعی مصطفــی چلبــی، تحریــر شــده اســت.

ســنان در ســال 895 ق/1489م در كایســری)قیصریه( بــه دنیــا آمــد و 
ــه 100 ســال داشــت، در گذشــت.  ــی ك در ســال 997 ق/1588م در حال
وی  در 22 ســالگی بــه عنــوان ســرباز بــه اســتانبول آمــد. او در همــان 
ســال ها در بعضــی از كارهــای ســاختمانی وظایفــی را بــر عهــده گرفــت 

ــا معمــاران  آن روزگار آشــنا شــود. كــه موجــب شــد ب

بســیاری  جنگــی  ســفرهای  عثمانــی  ســپاه  بــا  همــراه  ســنان  معمــار 
داشــت، او در ســفر آخــر بــه بغــداد بــا  ســاخت ســه كشــتی بــرای حركــت 
بــر دریاچــه وان  بــه شــهرت رســید و بعــد از آن جــزو خــواص شــد. بعــد از  
آنكــه رئیــس معمــاران آن زمــان یعنــی »علــی عجــم« درگذشــت؛ ســنان 

بــه جــای وی بــه ســمت »معمــار باشــی«  قصــر در آمــد. 

بــزرگ  ســلطان  پادشــاه  زمــان ســه  وی در دوره طایــی عثمانیــان در 
ســلیمان قانونی، ســلطان ســلیم  دوم و ســلطان مراد ســوم، معمار باشــی 
بــود. او در ایــن مــدت بناهــای متعــددی را كــه بیانگــر  قــدرت  و شــكوه  
امپراتــوری عثمانــی بــود طراحــی كــرد و ســاخت. تعــداد و تنــوع بناهایــی 
كــه او ســاخته اســت؛ بیــش از آثــار دیگــر معمــاران اســت. از ایــن رو 
اهمیــت و قــدرت او بــه حــدی بــود كــه در مــواردی بــه مقابلــه بــا شــاه و 

وزیــران می پرداخــت. 

او در حقیقــت معمــاری عثمانــی را بــه اوج شــكوه خــود رســاند و بناهــای 
بســیاری پدیــد آورد كــه بیشــتر آن هــا اكنــون در اســتانبول باقی مانــده 
اســت. ســنان معمــار 84 مســجد جامــع، 52  مســجد، 57 مدرســه، 
روی  بــر  دارالشــفا، 7 ســد  عمــارت، 3    مقبــره، 17  دارالقــراء، 22   7
مســیر های آب، 8 پــل، 20 كاروانســرا، 35 كوشــك و ســرای، 6 انبــار و 

مخــزن، 48 حمــام و در مجمــوع بیــش از 350 بنــا بــود.

ســنان بــا وجــود اینكــه خــود چنــد بــار دســت بــه قلــم می بــرد و دربــاره 
لحظــات بــه یــاد ماندنــی از زندگــی، كار و آثــارش می نویســد؛  از ســاعی، 
دوســت هــم عصــرش، می خواهــد كــه متــن مبســوط تری از زندگــی او 
بنویســد. در ایــن متــن ســاعی بــه آثــاری كــه ســنان  بعــد از  نوشــتن متون 

قبلــی خــود ســاخته اســت هــم می پــردازد. 

خاطرات معمار سنان 
نگاهی به كتاب »تذكرة البنیان و تذكرة االبنیه« به قلم ساعی مصطفی چلبی

رســاله های  زمــره  در  كــه  تذكرة االبنیــه  و  تذكرة البنیــان  رســاله های 
حســب الحال محســوب می شــود از معــدود مكتوبــات نوشــته شــده 
دربــاره معمــاری در جهــان اســام پیــش از دوره جدیــد اســت. از ایــن 
رو بــرای شــناخت تاریــخ معمــاری جهــان اســام  اهمیــت بســیاری دارد.

در بخشــی از كتــاب در ذیــل عنــوان »ســبب معمــار شــدن ایــن حقیــر 
در بنــای كشــتی هایی بــی نظیــر در محــل جنــگ دشــمن بــه آهنــگ 
خــان  ســلیمان  باســعادت،  ســلطان  وقتــی  اســت:»  آمــده  داروگیــر« 
علیه الرحمــه و رضــوان، بــه دیــار عجــم ایــران ســفر كــرد، در كنــار دریایــی 
معــروف بــه نــام تاتــوان در نزدیــك قلعــه وان، جنــگ با شورشــیان قزلباش 
مقــرر شــد. حضــرت وزیــر اعظــم، لطفــی پاشــا، ســاخت كشــتی هایی را 
در دریــای تاتــوان بــه قصــد خبرگرفتــن از احــوال ســربازان قزلبــاش در آن 
ســو از حقیــر درخواســت»چند كشــتی بســاز«.  بــر ایــن ســفارش تاكیــد 
فرمودنــد. بــه عنایــت هللا تعالــی، در آن محــل و در حــال ســفر و در 
حالــی كــه اســبابمان مســاعد نبــود، بــا دوســتانم مقیــد شــدم و در زمانــی 
ــدك ســه كشــتی را تمــام كــردم. بادبان هــا و آهن هــا و پاروهــای آن را  ان
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تــدارك دیــدم و تــوپ و تفنــگ و اســباب جنــگ را مهیــا كردیــم. وقتــی حضــرت پاشــا »ناخــدای ایــن كشــتی ها نیــز خــودت بــاش« را امــر فرمودنــد، بــه 
موجــب امــر مــراد شریفشــان، مقتضــای حــال بــا دوســتانم روان شــده و مطابــق مرادشــان بــر احــوال ســربازان قزلبــاش وقــوف حاصــل كردیــم. كمــال 

مرتبــه صفــا كردنــد و ایــن فقیــر را بــا التفاتشــان ممتــاز گرداندنــد.

مثنوی

ــه  ــگاه معمــاران و ب ــاره مســائلی چــون جای ــوان پاســخ  ســواالت بســیاری  را درب ــا عمیــق شــدن در  آن هــا  می ت ایــن دو رســاله متونــی هســتند كــه ب
خصــوص معمــار باشــی در دســتگاه حكومــت و جامعــه آن روزگار،  نحــوه معمــار شــدن، ارتباطــات معمــار و همــكاران او، افــراد مؤثــر در پدیــد آمــدن 
آثــار معمــاری، نحــوه  و مراحــل  طراحــی و ســاخت آثــار و... بــه دســت آورد. بــه عــاوه خــود كتــاب اطاعــات روشــنی دربــاره تعــداد، نــوع، نــام و تاریــخ 

بناهــای طراحــی شــده  بــه دســت ســنان، ارائــه می دهــد.

اصــل ایــن دو رســاله بــه زبــان تركــی عثمانــی و بــه الفبــای عربــی اســت. بعدهــا  بــا توجــه بــه تغییــر الفبــا در كشــور تركیــه، ایــن متــون بــه الفبــای التیــن 
برگردانده شــدند.

كتــاب حاضــر از ســه بخــش اصلــی تشــكیل شــده: بخــش اول  آن بــه زبــان تركــی اســتانبولی امــروزی و بــه الفبــای التیــن، بخــش دوم بــه زبــان تركــی 
عثمانــی و بــه الفبــای التیــن و بخــش ســوم نیــز تصاویــر نســخ خطــی رســاله ها بــه زبــان تركــی عثمانــی و بــه الفبــای عربــی اســت.

در ایــن ترجمــه، متــن تركــی عثمانــی رســاله ها کــه بــه خطــوط التیــن نوشــته شــده اند؛ اصــل قــرار گرفتــه اســت و در مــورد امــای لغــات، بــه تصاویــر 
نســخ رســاله ها مراجعــه شــده اســت. در مــواردی كــه در متــن تركــی عثمانــی نكتــه مبهمــی وجــود داشــته،  از متــن تركــی  اســتانبولی امــروزی هــم 

كمــك گرفتــه شــده اســت.

مترجــم كتــاب اذعــان دارد:» در ترجمــه متــن بــه دلیــل وجــود لغــات زیــادی از عربــی و فارســی در زبــان تركــی عثمانــی، ســعی شــده اســت كــه ســاختار 
متــن بــا توجــه بــه نثــر مســجعی كــه دارد حفــظ شــود و تغییــرات حداقلــی صــورت بگیــرد. در حقیقــت نــوع زبــان و بیــان كتــاب خــود بخشــی از فضــای 
فرهنگــی حاكــم در آن دوره را آشــكار می كنــد. در ترجمــه بخــش منظــوم كتــاب، اســتاد علــی معلــم دامغانــی اشــعار ترجمــه شــده را تصحیــح كــرده و 

بــه نظــم در آوردنــد و از ایــن طریــق بــر خوانایــی و روانــی متــن کتــاب افزودنــد.« 

آنچــه كــه دربــاره ایــن كتــاب بایســتی مــد نظــر داشــت؛ ایــن اســت كــه معمــاری ای كــه در رســاله های تذكرة البنیــان و تذكرة االبنیــه تصویــر شــده اســت، 
از اســاس بــا معمــاری امــروز متفــاوت اســت. 

 كتــاب تذكرة البنیــان و تذكرة االبنیــه، خاطــرات معمــار ســنان  بــه نــگارش ســاعی مصطفــی چلبــی بــا ترجمــه مهــدی ســلطانی و بازبینــی و تصحیــح 
اشــعار اســتاد محمدعلــی معلــم دامغانــی در 140 صفحــه و بــه قیمــت 14500 تومــان  توســط موسســه متــن فرهنگســتان هنــر روانــه بــازار نشــر شــده 

است.

مسجد سلیمانیه. استانبول

قــــدر دان آمـــدم مــن شـــه  بــاز  چــو 

عــــزم كورفــــوز  بــه  و  پولیــا  ســوی 

ــا حضــر چــون خــدم در ركاب ســفر ب

خاصــــگان از  كـــرد  مــرا  رتبـــت  بــه   

رزم و  پــی جنــگ  بغــدان  و  نمودیــم 

آفتــــاب و  ســایه  شـــه  هـــمراه  بــه 
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هشــتمین جلــد از مجموعــه مقــاالت زیبایی شناســی و فلســفه هنــر بــا 
عنــوان مارکسیســم و زیبایی شناســی نوشــته اســتوارت ســیم و ترجمــه 
مشــیت عایــی اســت كــه بــرای دومیــن بــار توســط موسســه تالیــف، 
ــد  ــر تجدی ــه فرهنگســتان هن ــن( وابســته ب ترجمــه و نشــر آثارهنری)مت

چــاپ شــد. 

هشــتمین جلــد از مجموعــه مقــاالت زیبایی شناســی و فلســفه هنــر، 
خواننــده را بــا برخــی از دیدگاه هــای عمــده زیبایی شناســی مارکسیســتی 
کــه بــا انگیــزه سیاســی ســاخته و پرداختــه شــده و اهمیــت بســیاری 
بــرای نقــش آمــوزش هنــر قائــل شــده اند، آشــنا می کنــد. نویســنده ایــن 
مقالــه کــه برگرفتــه از کتــاب مقدمــه ای بــر زیبایی شناســی فلســفی اســت 
می کوشــد بخشــی از حادتریــن تعارضــات مربــوط بــه نظریــه زیبایــی 
شناســی مارکسیســتی در قــرن بیســتم و همچنیــن اهــداف مشــابه یــا 

ــان و مخالفان شــان را مطــرح ســازد. ــات واقعگرای تفــاوت نظری

قیمــت                    بــه  صفحــه   92 در  شــومیز  پالتویــی،  قطــع  بــا  كتــاب  ایــن 
4 هــزار تومــان در كتاب فروشــی فرهنگســتان هنــر بــه نشــانی خیابــان 
عرضــه   1550 شــماره  طالقانــی،  چهــارراه  از  پایین تــر  ولیعصر)عــج(، 

می شــود. 

هشتمنی جلد از جمموعه مقاالت 
زیبایى شناسى و فلسفه هرن جتدید چاپ شد
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كتــاب یادنامــه معمــاران و معمــاری ســنتی خراســان توســط مؤسســه 
متــن منتشــر و در كتاب فروشــی فرهنگســتان هنــر عرضــه می شــود. 

یادنامــه معمــاران و معمــاری ســنتی خراســان عنــوان كتابــی اســت كــه 
در ســال 1395 بــه قلــم رجبعلــی لباف خانیكــی و هــادی تقــی زاده توســط 
مؤسســه تألیــف، ترجمــه و نشــر آثــار هنری)متــن( بــه مناســبت برگــزاری 
همایــش  ملــی »آجــر و آجــركاری در هنــر و معمــاری ایــران« منتشــر شــد. 

اشــاره كرده اســت: »كتــاب  كتــاب  لبــاف خانیكــی در مقدمــه  اســتاد 
بــه معرفــی اســتادكارانی اختصــاص دارد كــه از ســال 1280  یادنامــه 
تــا ســال 1350 كار و زندگــی می كرده انــد. ایــن یادنامــه عــاوه بــر آنكــه 
مخاطبــان را بــا زندگــی و كار معمــاران و مرمت گــران خراســانی آشــنا 
می كنــد، راهنمایــی از روش هــای مرمتــی، استحكام بخشــی و بازپیرایــی 
آثــار و ابنیــۀ تاریخــی محســوب می شــود. معرفــی اجمالــی آثــار و ابنیــۀ 
اســت  امتیازاتــی  و اصطاحــات معمــاری ســنتی،  تاریخــی خراســان 
كــه می توانــد تــا حــدودی پاســخگوی نیــاز دانشــجویان، پژوهنــدگان و 

عاقه منــدان بــه ایــن مبحــث باشــد.« 

كتــاب یادنامــه معمــاران و معمــاری ســنتی خراســان ، بــا شــمارگان 1000 
ــا واژه نامــه و  ــا بهــای 24500 تومــان همــراه ب نســخه، در 422 صفحــه، ب
تصاویــر، توســط مؤسســه متــن وابســته بــه فرهنگســتان هنــر، منتشــر 

شــده اســت و در كتاب فروشــی فرهنگســتان هنــر بــه نشــانی خیابــان ولیعصر)عــج(، پایین تــر از چهــارراه طالقانــی، شــماره 1550 عرضــه می شــود. 

یادنامه معماران و معماری سنتى خرااسن 
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در موسسه فرهنگی هنری صبا برگزار شد

نمایشگاه نقاشی»بهترین حس ممکن«
نمایشــگاه گروهــی نقاشــی »بهتریــن حــس ممکــن« بــا نــود اثــر از  78 

هنرمنــد در موسســه فرهنگــی هنــری صبــا برگــزار شــد.

نگارخانه هــای اســتاد لــرزاده و اســتاد فرشــچیان از 17 تــا 24 مــرداد، 
میزبــان نــود اثــر از  78 هنرمنــد بــود کــه آثارشــان را در گرایش هــای 
متنوعــی چــون اجتماعــی، فیگوراتیــو، دکوراتیــو، انتزاعــی ارایــه کــرده 
بودنــد. در بخــش کاســیک، هنرمنــدان ایــن گــروه، بیشــتر بــا تکنیــک 
آبرنــگ و در بخــش مــدرن، بــا تکنیک هــای اکرولیــک، چــاپ، کــوالژ و 

ــد.  ــه  بودن ــر پرداخت ــق اث ــه خل ــواد ب ترکیــب م

بــه زن و خلــق موقعیت هــای زیســتی، عاطفــی، روان شناســانه  نــگاه 
از مهم تریــن  و دوران معاصــر  و جایــگاه زن در جامعــه  اجتماعــی  و 
ــد  ــن نمایشــگاه، پیون ــود. ویژگــی دیگــر ای ــن هنرمنــدان ب دغدغه هــای ای
ذهنیت هــا و شــیوه های متنــوع خلــق و اجــرا، بــر بســتری از تاقــی فــرم 
بــا ایــده ذهنــی و مفهوم گرایــی بــود کــه حاصــل آن، تنوعــی از رویکردهــا 

و ســلیقه ها هــم در ایــده و هــم در اجــرا داشــت.

نقاشــان جوانــی کــه در بهتریــن حــس ممکــن، نــگاه خــود را بــه نمایــش 
گذاشــتند از اســتان های مختلــف ایــران بودنــد و گرایش هــای مــدرن نیــز 

عمدتــا متعلــق بــه هنرمنــدان اســتان های تهــران و همــدان بــود.

موسسه فرهنگی هنری  صبا برگزار کرد

نمایشگاه گروهی نقاشی و عکاسی »انسان« 
  نمایشــگاه گروهــی نقاشــی و عکــس »انســان«، شــامل 99 اثــر نقاشــی 
و عکــس از 37 هنرمنــد جــوان بــود کــه نگاهــی نــو را بــه انســان و مفهــوم 
آن در پیونــد بــا افق هــای ذهــن، طبیعــت، زمــان، اســطوره و فضــا از منظــر 

فــرم در موسســه فرهنگــی هنــری صبــا بــه نمایــش گذاشــت. 

پرتــره و فیگــور، طراحــی شــخصیت های نــام آور ادب و فرهنــگ معاصــر، 
ترســیم انســان در پیونــد بــا اســطوره، ترســیم فضاهــای ذهنــی در پیونــد 
بــا حضــور انســان، ترســیم زوایــای ذهنــی انســان، تجســم بازمانده هــای 
حضــور و حیــات انســان در طبیعــت و محیــط، پیونــد معنــای انســان و 
انتــزاع در هنــر و تجلــی انســان در موقعیــت و فضــا؛ مضامیــن ایــن آثــار 

ــد. را شــکل می دادن

در شــیوه ارائــه آثــار ایــن هنرمنــدان از تکنیک هــای مختلــف شــامل رنــگ 
روغــن روی بــوم، اکولیــن و راپیــد، پاســتل، ســیاه قلــم، ترکیــب مــواد و 
کــوالژ، آبرنــگ، آب مرکــب روی مقــوا، اکریلیــک، اکریلیــک کاژ و طراحی 

ترکیبــی اســتفاده شــده بــود.

بــه گفتــه وحیــد ایروانــی ، نمایشــگاه گــردان ایــن نمایشــگاه؛ هــدف 
هنرمنــدان حاضــر در ایــن نمایشــگاه ثبــت تجربــه ای نــو و خاقــه در 
بــه یــک بیــان  بــه یــک قلمــرو مفهومــی و دســتیابی  نزدیــک شــدن 
انسان شــناختی در هنــر و آزمــودن شــیوه های مختلــف بیــان و ارائــه آن 

در نقاشــی و عکــس اســت.

ایــن نمایشــگاه تــا 14 مــرداد در موسســه فرهنگــی هنــری صبــا میزبــان 
عاقه منــدان بــود. 

پژوهشکده هنر برگزار می کند

خوانش متون و خوشنویسی خط مانوی
بــا     پژوهشــکده هنــر فرهنگســتان هنــر کارگاه آموزشــی »آشــنایی 
روش خوانــش متــون و خوشنویســی خــط مانــوی« را بــا تدریــس محمــد 

شــكری فومشــی و بهــرام برومنــد برگــزار می كنــد.

ایــن كارگاه آموزشــی بــه همــت كمیتــه تاریــخ هنــرِ ایــرانِ پیــش از اســام 
ایــن پژوهشــكده، روزهــای شــنبه ســاعت 15 الــی 19 برگــزار می شــود.

این كارگاه از روز شنبه 4 شهریور  به مدت 4 هفته برگزار می شود.

معاونت پژوهشی فرهنگستان هنر برگزار می کند

دوره دوم كارگاه آموزش هنر گچ بری
 دومیــن دوره كارگاه آمــوزش هنــر گچ بــری بــا حضــور اســتاد مرتضــی 

می شــود. برگــزار  مطیفی فــرد 

 ایــن كارگاه آموزشــی بــه همــت معاونــت پژوهشــی فرهنگســتان هنــر، از 
6 شــهریورماه آغــاز بــه کار کــرده و بــه مــدت 12 جلســه، روزهــای دوشــنبه 

از ســاعت 14 تــا 18  ادامــه خواهــد داشــت.
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از سوی معاونت پژوهشی فرهنگستان هنر منصوب شدند

دبیر و هیئت علمی هم اندیشی »نقش و نقش بند«
ــد« طــی  ــر و اعضــای هیئــت علمــی هم اندیشــی »نقــش و نقش بن دبی
پژوهشــی  اســماعیلی، معــاون  از ســوی علیرضــا  احــكام جداگانــه ای 

فرهنگســتان هنــر منصــوب شــدند.

 طــی ایــن حكــم مــژگان جهــان آرا، پژوهشــگر و مــدرس، مدیــر اســبق 
گــروه طراحــی پارچــه و لبــاس دانشــگاه هنــر، بــه عنــوان دبیــر علمــی 
ــن هم اندیشــی منصــوب شــد. همچنیــن ابوالفضــل داوودی، رئیــس  ای
ــزد، حســین  ــر و معمــاری دانشــگاه آزاد اســامی واحــد ی دانشــکده هن
عضــو  جعفــری،  محمدحســین  پژوهشــگر،  و  نویســنده  مســرت، 
هیئــت علمــی دانشــكده هنــر و معمــاری دانشــگاه یــزد، زهــره روح فــر، 
باستان شــناس و هنــر پــژوه در حــوزه بافــت ، نســرین کیهــان، هنرمنــد 
در حــوزه بافــت، مهــدی مکی ن ــژاد، عضــو هیئــت علمــی فرهنگســتان 
هنــر، منیــژه کنگرانــی، مدیــر كل گروه هــای علمــی معاونــت پژوهشــی 
فرهنگســتان هنــر و محمدحســین صالحــی، كارشــناس اداره كل میــراث 
ــه عنــوان اعضــای  فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان یــزد ب
ــه عنــوان دبیــر شــورای  هیئــت علمــی و منصــوره ســید تفرشــیها نیــز ب

علمــی ایــن هم اندیشــی منصــوب شــدند.

هنرهــای  از  صیانــت  منظــور  بــه  نقش بنــد«  و  »نقــش  هم اندیشــی 
ســنتی بــا محوریــت معرفــی آثــار و احــوال »غیاث الدیــن علــی نقشــبند 
یــزدی« طــراح و بافنــده چیره دســت عهــد صفــوی آذرمــاه امســال برگــزار 

می شــود.

دوازدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی برگزار شد:

  کسب سه رتبه برتر ملی توسط فرهنگستان هنر
رقابتــی دوازدهمیــن  بخــش  روابــط عمومــی فرهنگســتان هنــر، در    
جشــنواره ملــی انتشــارات روابــط عمومی هــای كشــور، موفــق بــه كســب 

ــر ایــن جشــنواره شــد. ــه برت ســه رتب

هیئــت داوران ایــن جشــنواره، روابــط عمومــی ایــن فرهنگســتان را در 
بخــش  ســرمقاله حائــز رتبــه اول و در بخــش ویــژه نامــه و عکــس حائــز 

رتبــه دوم دانســتند.

در ایــن جشــنواره برتریــن  آثــار در حــوزه نشــر چاپــی و الکترونیــک از 
میان بیش از 1800 اثر از 150 ســازمان و شــرکت در 27 شــاخه فعالیتی 

انتخــاب شــده اند.

كشــور  عمومی هــای  روابــط  انتشــارات  ملــی  جشــنواره  دوازدهمیــن 
شــرایط  حســب  بــر  نوآورانــه،  و  خاقانــه  روش هــای  ارائــه  هــدف  بــا 
بــه  انتشــاراتی  برتــر  الگوهــای  معرفــی  و  جدیــد،  تکنولوژی هــای  و 
جامعــه روابــط عمومــی کشــور، بــا حضــور جمعــی از اســاتید، مدیــران، 
ایــن حــوزه، توســط انجمــن متخصصــان  کار شناســان و دانشــجویان 

برگــزار شــد. روابــط عمومــی 
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