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ــا یكــی از ماه هــای بــزرگ  بســیار خرســندیم كــه دومیــن شــاره ایــن خربنامــه همزمــان ب

ــه نخســتین  ــاه مصــادف شــده اســت. ماهــی ك ــی اردیبهشــت م فرهنگــی كشــورمان یعن

ــا   ــود و ب ــاز می ش ــیرازی آغ ــعدی ش ــخن، س ــتاد س ــل، اس ــیخ اج ــت ش ــا بزرگداش روز آن ب

ــام  بزرگداشــت بــزرگان علــم و ادبــی چــون شــیخ بهایــی، شــیخ صــدوق، حكیــم عمــر خی

و ابوالقاســم فردوســی ادامــه می یابــد. از روزهــای بزرگداشــت ایــن فرهیختــگان هــم كــه 

ــی  ــارس، روز مل ــج ف ــی خلی ــت دیگــری چــون روز مل ــا اهمی ــد از روزهــای ب ــم، بای بگذری

ــوب، روز  ــراث مكت ــی و می ــناد مل ــوروز، روز اس ــم ن ــن چهل ــوراها، جش ــی، روزش كارآفرین

ــد و از  ــاق می افتن ــاه اتف ــن م ــی در ای ــه جملگ ــم ك ــام بربی ــم ن ــر و روز معل ــی كارگ جهان

ــد. ــار می آین ــه ش ــال ب ــم س ــبت های مه مناس

 امــا شــاید وقایعــی كــه بــه آن اشــاره شــد از مهم تریــن روز شــارهای ســالنامه رســمی بــه 

ــده  ــم كــه در چشــم انداز آین ــداد مهــم دیگــری اشــاره كنی ــه روی ــد  ب ــد، امــا بای شــار آین

كشــور بســیار مؤثــر اســت و می توانــد بــرای ملــت مــا دریچــه ای را بــه ســوی علــم و آگاهــی 

ید.  بگشا

ــه هــر ســاله میلیون هــا  ــران« اســت ك ــاب ته ــی كت ــم »منایشــگاه بین امللل ــن رخــداد مه ای

ــه  ــت ك ــر آن اس ــد و بیانگ ــب می كن ــود جل ــوی خ ــه س ــور ب ــده را از رسارس كش بازدیدكنن

ــا وجــود  آنكــه  ــان بــه شــار مــی رود كــه ب ــان« مــا ایرانی ــار مهرب »كتــاب«، هنــوز هــم »ی

هم اكنــون آمــار رســمی رسانــه كتاب خوانــی كشــور بــه عــددی بایســته نرســیده، امــا نشــان 

دهنــده عالقــه ذاتــی مــردم ایــران بــه كتــاب اســت. آمــاری كــه هنــوز هــم جــای بحــث دارد 

و از منابــع مختلــف نزدیــك بــه 7 دقیقــه اعــالم شــده اســت كــه نشــان می دهــد هنــوز هــم 

بــا آمارهــای جهانــی فاصلــه ای بســیار دارد.  

شــاید همیــن امــر موجــب شــد كــه امســال بیســت و نهمیــن »منایشــگاه بین املللــی كتــاب 

تهــران« بــا شــعار »فــردا دیــر اســت ...« از 15 تــا 25 اردیبهشــت در »شــهر آفتــاب« برگــزار 

ــا ایــن شــعار، نیــاز بــه مطالعــه را بــه مــردم گوشــزد منایــد. علــی جنتــی وزیــر  ــا ب شــود ت

فرهنــگ و ارشــاد، نیــز بــه میانگیــن عنوان هــای چــاپ شــده در ســال اشــاره كــرد كــه از 64 

هــزار عنــوان در ســال 1392 بــه 80 هــزار عنــوان در ســال 1394 افزایــش یافتــه اســت كــه 

خــود جــای تقدیــر دارد امــا مبیــن ایــن مســئله اصلــی نیســت كــه آیــا متامــی كتاب هایــی 

ــز می شــوند؟ ــده نی ــر می شــوند، خوان ــه منت ك

بــه هــر روی بایــد فرهنــگ كتاب خوانــی كــه بــا گشــایش منایشــگاه بین املللــی كتــاب تهــران 

در اردیبهشــت ماه بــه آن پرداختــه می شــود، بــه فرهنگــی بــرای متــام فصــول مبــدل شــود.  

سـردبیر

 یا فرهنگی برای متام فصول اردبیهشت؛ ماه فرهنگی
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چشم نرگس روشن ای گل آمدی
از تو خرم گلشن ای گل آمدی
تا تو زی عالم كنی پا در ركاب
كرده دریا جوشن ای گل آمدی
» منتظران را به لب آمد نفس
ای ز تو فریاد به فریاد رس«

***********************

جان جهان كجایی جان جهان كجایی
بر ما جهان سر آمد وقت است اگر بیایی
ای شاه شاه شاهان سلطان بی پناهان

خورشید صبحگاهان وقت است اگر برآیی
چند از شبان تیره خشم شبان خیره

ای دست و تیغ چیره دستی اگر گشایی
داد از خران زرتشت خیل كتاب بر پشت
خلق ز حق فرامشت وین مایه حق نمایی
بیداد قریه را سوخت فانوس گریه افروخت

سر بر كن ای كدیور تنها تو كدخدایی

سروده محمد یلع معمل دامغاین، رئیس فرهنگستان هرن
به مناسبت میالد منجی عامل بشریت، حضرت همدی )ع(

سمیرا خوانساری 

ــه   نشســت »بحثــی در کلیــات دانشــنامه هــر ایرانــی و قرآنــی« ب

همــت مؤسســه مــن وابســته بــه فرهنگســتان هر در رسای اهل قلــم 

برگــزار شــد.

نشســت »بحثــی در کلیــات دانشــنامه هــر ایرانــی و قرآنــی« 

پنجشــنبه 23 اردیبهشــت ماه 95، بــا حضــور محمدعلــی معلــم 

 دامغانــی رئیــس فرهنگســتان هر، محمدمهــدی هراتــی، حمیدرضــا 

و  هر قرآنــی  گــروه  مســئول  نــارصی  مســعود  و  قلیچ خانــی 

نیــز  را  ســخرانی ها  هدایــت  كــه  فرهنگســتان هر  قرآن هــری 

بــر عهــده داشــت، در رسای اهل قلــم بیســت و نهمین منایشــگاه 

بین املللــی کتــاب تهــران برگــزار شــد.

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

ــت:  ــتی آن گف ــورد چیس ــث در م ــر و بح ــردگی ه ــعت و گس وس

صحبــت در مــورد مفهــوم هــر و ســخن گفــن در مــورد چیســتی آن 

بــا توجــه بــه اختــالف نظرهایــی كــه در ایــن زمینــه مطــرح اســت، 

احتیــاج بــه وقــت بیشــری دارد امــا بــه  اختصــار می تــوان گفــت كــه 

اولیــن هــر انســان کالم بــوده و ســخن گفــن، خوانــدن و خطابــه از 

منونه هــای ایــن هــر انســانی اســت. بــرای خوانــدن انــواع موســیقی 

ــی کــه  ــان اســتفاده می شــود و انســان زمان در همــه گونه هــا از زب

تصمیــم گرفــت آن کالم را تثبیــت کنــد، از عالئــم نوشــتاری اســتفاده 

کــرد.

رئیــس فرهنگســتان هر افــزود: اولیــن هــر گویندگــی و زبــان اســت؛ 

ــان و دهــان آدمــی آغــاز می شــود و وقتــی انســان  پــس هــر از زب

ــاز دارد  ــی نی ــه عالمت های ــد ب ــات کن ــود را اثب ــر خ ــد ه می  خواه

کــه در قالــب خطاطــی تجلــی پیــدا می کنــد. دســتور زبــان، رصف و 

نحــو، بدیــع و بیــان بــه عنــوان علومــی کــه دو هــر کالم و کتابــت را 

می پاالینــد، در شــعر و نــر منــود پیــدا می کننــد. در آغــاز انســان ها 

روی پوســت حیوانــات می نوشــتند، پــس از مدتــی احســاس نیــاز بــه 

ســاخت کاغــذ و آرایش هایــی بــرای آن پدیــد آمــد، ســپس نوبــت بــه 

ــا آمدنشــان کتابــت  ــل و اوســتا ب ــورات، انجی شــیرازه بندی رســید. ت

ــر را  ــن ه ــش ای ــا نزول ــم ب ــا قرآن کری ــد، ام ــرده بودن ــی ک را معرف

احیــاء کــرد.

علــی معلم دامغانــی در ادامــه بیــان كــرد: در کتاب هــای قبلــی 

بهره گیــری از صــور حیوانــات و انســان ها در صفحــات مختلــف 

کتــاب دیــده می شــد امــا مســلانان بــا ارائــه نقوشــی جدیــد 

ــد. ــاب کردن ــف انتخ ــن مصح ــرای تزئی ــی، ب ــوری انتزاع ص

محمدمهــدی هراتــی، دومیــن ســخران ایــن نشســت بــا بیــان 

ــت،  ــتر اس ــون مس ــه ای از فن ــی مجموع ــر کتاب آرای ــه در ه اینك

صحبت هــای خــود را آغــاز كــرد و ادامه داد: کاغذســازی، جلدســازی، 

صحافــی، خوشنویســی و صفحه آرایــی منونــه ای از هرهایــی اســت 

ــد. ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــی م ــه در کتاب آرای ک

هراتــی بــا تأکیــد بــر لــزوم توجــه بــه نــوع هــر و انطبــاق 

آرایش هــای متناســب بــا آن افــزود: »قســمتی از ایــن آرایش هــا 

بــه نفــس هــر بــاز می گــردد و بخــش دیگــری از آن متأثــر از فکــر 

انســانی اســت کــه می خواهــد آن هــر را ارائــه دهــد.«

  رئیس فرهنگستان هرن:
  نزول قرآن ركمی، كتابت را احیا ركد
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مســعود نــارصی، در قســمت آخــر ایــن نشســت 

را  قرآن كریــم  كتابــت  تخصصــی، 

انتزاعی تریــن  هــر قرآنــی دانســت 

و ادامــه داد: کتابــت قــرآن در 

مقایســه بــا مســجد ارتبــاط 

مســتقیم تری بــا وحــی 

ــا  ــد م ــه می توان دارد ک

را بــه وحــی متصــل 

کنــد. بــا ایــن توضیــح، 

می رســد  نظــر  بــه 

کتابــت قــرآن آنچنــان 

کــه بایــد مــورد توجــه 

قــرار نگرفتــه و کمــر 

انجــام  کاری  آن  روی 

ــت. ــده اس ش

و  هرقرآنــی  گــروه  مســئول 

بــا  فرهنگســتان هر  قرآن هــری 

بیــان ایــن نكتــه كــه خــط كوفی منســوب 

ــه  ــندهای اولی ــرای س ــت و ب ــه اس ــهر كوف ــه ش ب

ــرد:  ــان ك ــوده اســت، بی ــوع خــط ب ــن ن ــا ای ــم، انتخــاب ب قرآن كری

»هــر و فرهنــگ اســالمی رصفــاً در حیطــه كتابــت قرآن كریــم  نبــوده 

و نیــاز بــه ســاختارهای تعریــف  شــده اســالمی ماننــد مســاجد، هــر 

اســالمی را بــه شــكل های مختلــف تبییــن می كــرد. مســجد یكــی از 

هرهــای اصیــل اســالمی اســت و خــود مســجد یكــی از ســمبل های 

اصیــل هــر جوامــع اســالمی اســت و عنــارصی را در خــودش دارد. 

ــه عنرهــای بــری  ــد، عــدل و امامــت ب ــه، توحی ــوان منون ــه عن ب

ــه  ــم ك ــی را می بینی ــی معنویت ــل شــده  اســت. یعن و معــاری تبدی

ــا واســطه  ــه شــكل عینیتــی ب از خــود قــرآن اســتخراج می شــود و ب

معــاری تجســم پیــدا می كنــد. محــراب در مســجد، نشــانه امامــت 

ــا  ــن مناده ــم تری ــا از مه ــد و ایوان ه ــاره ، گنب ــد و من ــد باش می توان

هســتند.

هرهــای  مطرح تریــن  از  را  خوشنویســی  او 

کــرد:  بیــان  و  آورد  شــار  بــه  اســالمی 

شــاید ایــن نکتــه را همــه بداننــد 

ــعر  ــد از ش ــی بع ــه خوشنویس ک

ــن هــر  و ادب پارســی، دومی

شــاخص ایرانیــان اســت. 

ایــن هــر ارتبــاط زیــادی 

دارد.  هــر  اولیــن  بــا 

از  بســیاری  بنابرایــن 

و  کاتب انــد  شــاعران 

بســیاری از نویســندگان 

می کننــد. شــاعری 

پژوهشــگر هــر قرآنی در 

ادامــه گفــت: شــاید گاهــی 

را  خودمــان  مــا  باشــد  الزم 

ــی در  ــان خارج ــای میهان ــه ج ب

منایشــگاه قــرار دهیــم. اگــر در میــان 

ایــن میهانــان کســانی باشــند کــه بخواهند 

در مــورد زبــان و فرهنــگ ایرانــی، اطالعاتــی بــه 

دســت آورنــد، آنــگاه  مــا تأییــد خواهیــم کــرد کــه کارهــای پژوهشــی 

در ایــن حــوزه بــه حــد قابل قبــول انجــام  نشــده و بایــد در آن مســیر 

ــود. ــه ش ــادی ارائ ــی زی ــای فرهنگ ــا و فعالیت ه کتاب ه

ســومین ســخران ایــن نشســت، حمیدرضــا قلیچ خانــی، از هرمنــدان 

و پژوهشــگران عرصــه تجســمی، خوشنویســی را دومیــن هــر 

شــاخص ایرانیــان بعــد از شــعر و ادبیــات ذكــر كــرد و آن را در 

ــر  ــت: ه ــار داش ــرد واظه ــان ك ــر اول بی ــا ه ــگی ب ــاط همیش ارتب

خوشنویســی، هــری اســت کــه ایرانیــان آن را بــه اوج رســاندند. ایــن 

منونــه از نوشــن ذوق و ســلیقه هرمنــدان ایرانــی را نشــان می دهــد 

و در همــه آثــار فرهنگــی و هــری اســالمی جایــی بــرای خــودش بــاز 

کــرده اســت. بایــد بیــش از پیــش بــرای ارائــه ایــن هــر بــه جهانیــان 

تــالش کنیــم و منابــع و امکانــات را بــرای معرفــی ایــن هــر ایرانــی 

اســالمی بــه همــه جهــان، بــه كار بگیریــم.
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برگزیــده  گلچین عارفــی،  مهــدی  خوانســاری-  ســمیرا 

بــرای  سی و ســومین دوره کتــاب ســال، مرجمــی اســت کــه 

معــاری  ارزشــمند  متــون  بــه  پارســی  پیراهــن  پوشــاندن 

ــه او در  ــی ک ــا و عبارات ــی کاود. واژه ه ــی را م ــای مختلف عرصه ه

ــری اش در  ــت فک ــت و ظراف ــد، از دق ــو برمی گزی ــن گفت وگ حی

عیــن فروتنــی پــرده برمی داشــت. وقتــی در مــورد »كپــل  آرچیبالد  

می شــد  قاضــی  می گفــت،  ســخن  تالش هایــش  و  كرســول« 

و فعالیــت حرفــه ای خــود را بــه محکمــه ای فــرا می خوانــد. 

ــایی  ــرای رمزگش ــه ب ــالش  بی وقف ــم ت ــا حک ــم ب ــر ه ــت آخ دس

از فرهنــگ  ایرانی اســالمی بــه ادامــه ســخن بازمی گشــت. او 

ــتادش،  ــه اس ــد ب ــه بای ــد ک ــی می دان ــاب را ِدین ــن کت ــه ای ترجم

»باقــر آیت اللــه  زاده شــیرازی« ادا می کــرده اســت. آنچــه در 

زیــر می خوانیــد، حاصــل گفت وگــوی مــا در روزهــای پایانــی 

ــدم  ــاری متق ــر مع ــذری ب ــاب »گ ــم کت ــا مرج ــت 95 ب اردیبهش

ــده  ــه برگزی ــت ك ــتان هر اس ــارات فرهنگس ــلانان« از انتش مس

ــود. ــده ب ــال 1394ش ــاب س كت

ــان در حــال  ــاب در چــه رشــته هایی از دانشــگاه های جه ــن كت ای

تدریــس اســت؟

ــاری  ــخ  مع ــام »تاری ــه ن ــود دارد، ب ــر وج ــخ ه ــی در تاری دپارمتان

 اســالمی«. كرســول، کســی بــود که ایــن دپارمتــان و دیســپلین را در 

ــرد. از  ــذاری ك ــود آورد و آن را بنیان گ ــه وج ــگاهی ب ــای دانش فض

ــاری  اســالمی  ــه هــر اســالمی و مع ــه ب ــد ك ــش كســانی بودن پی

می پرداختنــد، ولــی اینهــا در قالــب پژوهش هــای پراكنــده انجــام 

ــه دســت یــك رسی ســیاح و كاشــف صــورت  ــود و بیشــر ب شــده ب

ــتند  ــامات می گش ــرب و ش ــه در جزءیره الع ــانی ك ــت؛ كس می گرف

و گزارش هایــی می نوشــتند و بعضی هایشــان، باستان شناســان 

خیلــی خوبــی هــم بودنــد ولــی بیشــر ایــن افــراد، كارشــان 

ــیاری  ــد و بس ــتجو می كردن ــا را جس ــی بناه ــود. یعن ــاف ب اكتش

ــال،  ــوان مث ــه عن ــد كــه ب ــال بناهــای گمشــده ای بودن ــان، دنب از آن

اسم هایشــان در عهــد عتیــق آمــده بــود. در كنــار اینهــا بناهایــی 

ــه  ــن كســی ك ــدم  اســالمی. اولی ــد از دوره متق ــدا می كردن هــم پی

دنبــال 

ایــن  ریشــه های 

نویســنده  رفــت،  بناهــا 

ــد  ــل آرچیبال ــی »كپ ــاب، یعن ــن كت ای

كرســول«  بــود. كتــاب »گــذری بــر معــاری 

ــه  ــخه ب ــه ای از نس ــلانان« ترجم ــدم مس متق

ــی  در  ــن نویســنده اســت. نســخه اصل روز شــده ای

قطــع بســیار بــزرگ انتشــار پیــدا کــرده و دو جلــد دارد 

ــت.  ــه اس ــدود 800 صفح ــا، ح ــدام از مجلده ــر ك ــه ه ک

ــه ای دارد. ــرد كتابخان ــه كارك ــت ك پیداس

درســی  منابــع  جــزء  حــارض  حــال  در  کتــاب  ایــن  آیــا 

هســت؟ هــم  ایــران  معــاری  دانشــگاه های 

كتــاب   ایــن  تهــران  و  شهیدبهشــتی  دانشــگاه های  در  االن 

ــران  ــخ معــاری در ای ــوزش تاری ــوز آم ــا، هن ــس می شــود. ام تدری

ــا دو ســال پیــش  ــدارد. ایــن مجموعــه ت نظام یافته گــی مناســبی ن

ــود و  ــه نشــده ب ــرد، ترجم ــر ك ــه فرهنگســتان  هــر آن را منت ك

از نســخه انگلیســی آن هــم در ایــران فقــط 3عــدد وجــود داشــت. 

ایــن توفیقــی بــود كــه نصیــب بنــده شــد، چــون بســیاری افــراد، 

ــر رس  ــی زده ام ب ــر گل ــم ه ــده ه ــد و بن ــر آن بودن ــال ها منتظ س

خــودم زده ام؛ چــون چیزهایــی كــه در فرآینــد ترجمــه ایــن كتــاب 

ــم بســیار ارزشــمند اســت. ــرده ام، برای كســب ك

ــدری  ــش ق ــا و فعالیت های ــول، آموخته ه ــود کرس ــورد خ در م

ــد؟  بفرمایی

ــه. كار  ــار خودآموخت ــت و مع ــیحی اس ــی مس ــول، انگلیس كرس

ــال های  ــی س ــد. حوال ــه كن ــه تهی ــه نقش ــود ك ــن ب ــی اش ای اصل

ــی  ــا كتاب ــرای ش ــن ب ــه م ــنهاد داد ك ــاروق پیش ــه ملك ف 1930 ب

بــرای  از آن، 40 ســال  بعــد  از معــاری مــر و  می نویســم 

آن تحقیــق و تفحــص کــرد و نتیجــه آن کتــاب اول اش شــد. 

ــه را خــودش  ــم، هم ــاب مشــاهده می کنی ــه در كت ــی ك عكس های

گرفتــه و نقشــه هایی كــه در آن می بینیــم را خــود ترســیم كــرده 

ــاً 95  ــت و تقریب ــر درازی یاف ــبختانه عم ــول، خوش ــت. كرس اس

ــرد. ــی ك ــال زندگ س

ــای  ــا پژوهش ه ــه ب ــامی ک ــاری اس ــم مع ــت آوردهای مه از دس

ــوان  ــی را می ت ــه بناهای ــیده، چ ــی رس ــه کنون ــه نقط ــول ب کرس

ــرد؟ ــام ب ن

كپــل  دیســیپلین،  ایــن  بنیان گــذاران  کــه  بگویــم  بایــد  اول 

ــد. ــز بودن ــت دیت ــفلد و ارنس ــت هرتس ــول، ارنس آرچیبالدكرس

ــه  ــول، در منطق ــرده؛ كرس ــران كار ك ــرای ای ــر ب ــفلد، بیش  هرتس

قاهــره فعالیــت داشــته و دیتــز، در اســتانبول پژوهش هایــی 

ــالم  ــان  اس ــم جه ــز مه ــه مرك ــا در س ــت. اینه ــی داده اس ــام م انج

بوده انــد و از بیــن ایــن ســه تــن، تنهــا كرســول بــود كه عمــردرازی 

یافــت تــا مثــره كارهایــش را ببینــد. زمانــی كــه او درگذشــت، همه 

كارهایــش بــه انجــام رســیده بــود. از جملــه دســت آوردهای مهــم 

معــاری اســالمی کــه بــا پژوهش هــای او صــورت گرفتــه، ترســیم 

ــوی  ــع ام ــره« و »جام ــون قاه ــجد ابن طول ــای »مس ــه بناه نقش

ــاب  ــه در كت ــم. در نقشــه هایی ك ــام بربی ــم ن دمشــق« را می توانی

ــت و  ــت ثب ــه دق ــه ب ــم ك ــی را می خوانی ــده، اندازه های ــاپ ش چ

همدی گلچنی عاریف:
ترمجه این كتاب، ادای ِدین ام به

 استاد »باقر آیت الّل زاده شریازی« است
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كــرده  ضبــط 

عنــوان  بــه  اســت. 

ــه ها آورده  ــل نقش ــال، در ذی مث

كــه ایــن دیــوار چنــد مــر و چنــد 

ــان  ــری چن ــوار دیگ ــت و دی ــانتی مر اس س

اســت و در زیــر نقشــه ها امضــای خــودش را 

آورده. وقتــی امضــای كرســول را در زیرنقشــه ها 

می بینیــد، لحظــه لذت بخشــی اســت.

ــی  ــه نقش ــی چ ــای ایران ــگاری بناه ــفلد در تاریخ ن هرتس

ــت؟ ــرده اس ــا ک ایف

ــی  ــا جنــگ جهان ــی ب ــد. ول ــران مبان ــود در ای ــرار ب هرتســفلد، ق

دوم، بــه دلیــل اینكــه یهــودی بــود، از ایــران رانــده شــد و 

نتوانســت كارهایــش را ادامــه دهــد. یكــی از دریغ هــای مــا ایــن 

اســت كــه او نتوانســت كارهایــش را در ایــران ادامــه دهــد. وقتــی 

ــد و  ــای او آم ــه ج ــدار«، ب ــدره گ ــت، »آن ــران رف ــفلد از ای هرتس

ــس از مــدت كوتاهــی  ــران شــد و پ ــس اداره باستان شناســی ای رئی

ــران  ــی ای ــار مل ــت آث ــن فهرس ــت. اولی ــفلد درگذش ــز هرتس نی

ــه  ــا، دفرچ ــوی م ــای ق ــی از میراث ه ــرد و االن یك ــه ك را او تهی

ــه در حال حــارض، در  ــادگار گذاشــته اوســت ک ــه ی یادداشــت های ب

مــوزه سیمســونین، وجــود دارد كــه مجموعــه عالــی و بی نظیــری 

ــی  ــفلد پ ــی هرتس ــه توانای ــوان ب ــته ها، می ت ــن نوش ــت. از ای اس

ــه  ــوان ب ــروز می ت ــال ام ــات دیجیت ــا امكان ــبختانه ب ــرد و خوش ب

ــرد.  ــدا ك ــا دســت پی ــه آنه ــانی ب آس

دیتز در تاریخ معاری رشق چه مثراتی داشته است؟

دیتــز، كارش در گرایشــی از تاریــخ  هــر بــود كــه در پی ریشــه های 

معــاری غربــی در رشق جســتجو می كــرد. یكــی از عوامــل موثــر 

ــوده و  ــن رشق ب ــاری كه ــرب، مع ــی غ ــرون  میان ــاری ق ــر مع ب

ــاری  ــتگاه مع ــه خاس ــد ك ــه ای بودن ــات نظری ــال اثب ــا دنب اینه

ــال  ــه دنب ــان، ب ــن محقق ــت. ای ــن می دانس ــك را مرق زمی گوتی

ردپــای آن معــاری در رشق جســتجو می كردنــد و كســانی نظیــر 

جــوزف اسچیگوفســكی كــه اســتاد دیتــز بــوده، 

ــك را در  ــاری گوتی ــی مع ــه اصل ریش

معــاری ارمنــی می دانســته 

وقتــی  اینهــا  اســت. 

ی  ا بــر

بــه  پژوهش هایشــان 

حــوزه معــاری رشق پاگذاشــتند، 

بــه نوعــی گرفتــار شــدند. دیتــز خــودش 

پژوهشــگر  بــه  تبدیــل  مدتــی  از  پــس 

معــاری رشق شــد؛ كارهایــی در معــاری هنــد و 

كارهــای مفصل تــری در معــاری عثانــی انجــام داد. 

از كجا فكر ترجمه این كتاب افتادید؟

ــار  ــیرازی، یك ب ــه ش ــر آیت الل ــتاد باق ــته ام، اس ــتاد درگذش اس

ــه  ــه مــوزه ایران باســتان ب ــاب را از كتاب خان نســخه مفصــل كت

ــا  ــود« و م ــه ش ــاب ترجم ــن كت ــت: »كاش ای ــان داد و گف ــا نش م

ــی  ــور ِدین ــود دارد و یك ج ــی وج ــن كتاب ــه همچنی ــم ك فهمیدی

ــغ و حــرت اســتاد در  ــه ایشــان ادا می شــد. دری ــد ب ــه بای ــود ك ب

ذهــن مــن مانــد و بــه 8 -7 ســال دیگــر افتــاد و رسانجــام ترجمــه 

ــاب شــكل گرفــت. ایــن كت

ــع اش  ــی در مناب ــه نواقص ــوزه ای ك ــن، در ح ــی ف ــه اهال ــه گفت ب

ــت  ــن ظراف ــیده اید، ای ــی رس ــه دقیق ــه ترجم ــته ب ــود داش وج

ــد؟ ــل ش ــور حاص چط

عــامل ترجمــه معــاری، تاكنــون عــامل تخصصــی و دقیقی نبــوده و 

ــه خودشــان معــار  ــد ك ــار معــاری را ترجمــه كرده ان كســانی آث

یــا مــورخ معــاری نبوده انــد. بــه عنــوان منونــه، هرتســفلد، 

ــتان«.  ــر باس ــران در ع ــام »ای ــه ن ــی دارد ب ــی مهم ــاب خیل كت

ایــن كتــاب را مرحــوم هایــون صنعتــی زاده بــزرگ ترجمــه كــرده 

اســت. ایشــان تخصصــی در تاریــخ  هــر معــاری نداشــته  و وقتی 

ــد  ــق منی دان ــد، دقی ــت می كن ــی صحب ــورد بنای ــفلد در م هرتس

ــد  ــه بای ــه پای ــه، س ــد. در ترجم ــرف می زن ــا ح ــورد كج ــه در م ك

ــص در  ــد و تخص ــان مقص ــدا، زب ــان مب ــد؛ زب ــته باش ــود داش وج

ــا  ــاب را ب ــی كت ــم. وقت ــه می زنی ــه ترجم ــت ب ــه دس ــه ای ك عرص

ــوید  ــه ش ــاً متوج ــد دقیق ــار بای ــد، یك ب ــه می كاوی ــدف ترجم ه

ــد.  ــرف می زن ــزی ح ــه چی ــد و از چ ــه می گوی ــنده، چ ــه نویس ك

ــخن  ــا س ــه از كج ــی ك ــد بفهم ــاری بای در مع

بــه  ایــن  از  حــاال  می گویــد؟ 

دشــوارتری  كار  بعــد 

می شــود  رشوع 
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آنچــه  كــه 

ــت  ــتی دریاف ــه درس ب

ــی  ــه فارس ــه ب ــرده ای را چگون ك

فرهنــگ  مــا  چــون  برگردانــی؟ 

ــا  ــی م ــم. یعن ــاره نداری ــجمی در این ب منس

ایــن ســنت را نداریــم كــه وقتــی بناهایــان 

و  كنیــم  صحبــت  چه طــور  می كنیــم  ذكــر  را 

بناهای مــان  بــرای  اصطالح نامــه موثــق و محكمــی 

وجــود نــدارد کــه نــام دقیــق هــر جزئــی از بنــا را بدانیــم. 

در معــاری غــرب، وقتــی مورخــان معــاری بــا هــم صحبت 

ــا  ــد و م ــرف می زنن ــزی ح ــه چی ــه از چ ــد ك ــد، می دانن می كنن

ــای  ــن ترجمه ه ــع ای ــم. در واق ــی نداری ــن متون ــفانه چنی متاس

ــی  ــای علم ــنگ بنای فض ــی، س ــای تخصص ــتین در عرصه ه نخس

اســت. در گذشــته، ســنت نوشــن در مــورد بناهــای مــا بــه دســت 

ــا  ــد، ام ــی بوده ان ــه و فرهنگ ــه فرهیخت ــه اگرچ ــود ك ــانی ب كس

ــر اجــزءای  ــه ذوق خودشــان ب در معــاری رسرشــته نداشــتند و ب

بناهــا، نــام می گذاشــتند. مــا در دوره ای هســتیم كــه بایــد از ایــن 

ــوردش  ــده در م ــتادان بن ــه داوران و اس ــن ك ــم و ای ــه بگذری مرحل

ــر  ــق دارد، فك ــه دقی ــاب ترجم ــن كت ــه ای ــد ك ــت كرده ان صحب

می كنــم بــه خاطــر رعایــت ایــن نكته هاســت.

بــه غیــر از واژگان تخصصــی، در ترجمــه یــك كتــاب، الزم اســت 

بــه دایــره واژگان شــخصی نویســنده و فرهنــگ لغــات فــردی او 

نیــز نزدیــك شــد، بــا توجــه بــه ترجمــه خوبــی كــه در ایــن كتــاب 

ــراه شــده اید؟ ــا كرســول هم ــم، چطــور ب می بینی

زندگــی  كــه  دارد  وجــود  كرســول  مــورد  در  دیگــری  بخــش 

ــر  ــرد و در م ــت ازدواج نك ــه هیچ وق ــت. اینك ــخصی تر اوس ش

ــی  ــون عرب ــه مت ــرد و ب ــیر می ك ــا س ــدام در كتابخانه ه ــود. م ب

ــول  ــی كرس ــب زندگ ــه جوان ــا هم ــن ب ــود. م ــرده ب ــدا ك ــه پی عالق

در ایــن چنــد ســال درگیــر بــودم و بــا او انســی پیــدا كــردم. وقتــی 

ــه  ــردم ك ــر می ك ــدم. فك ــودش را می دی ــدم، خ ــن اش را می خوان م

مثــال در اینجــا لــذت بــرده، در فــالن قســمت، معلــوم اســت كــه 

ــه حــرف  ــوده ك ــن ب ــی مســئله اش ای ــا در جای ــوده ی ــن ب دل چركی

ــی  ــاره زندگ ــه عص ــی ک ــا متن ــی ب ــم وقت ــد. كم ك ــی را رد كن كس

ــی، چــه كار  ــه چــه وقت ــد ك اوســت، مواجــه می شــوید، درمی یابی

می كنــد. وقتــی جملــه ای می ســازد، شــا آن لحــن را می گیریــد در 

دســت تان و اگــر بــه زبــان مقصدتــان مســلط باشــید، می توانیــد 

ــه  ــه هم ــانید؛ مجموع ــن آن بپوش ــه ت ــی را ب ــوب پارس ــاس خ لب

اینهــا مرجــم را بــه نویســنده نزدیــك می كنــد. در میــان مرجــان 

ــاز  ــی ب ــود دارد ول ــر وج ــه در ن ــائلی ک ــود مس ــا وج ــی، ب ایران

ــنده ها  ــه نویس ــه ب ــم ک ــته ایم و داری ــی داش ــان بزرگ ــم مرج ه

یــک  د نز

ــا می شــوند.  شــده و ی

پــس بــرای ترجمــه ایــن كتــاب، 4 ســال 

ــا كرســول شــب و روز گذرانده ایــد؟ ب

واقعــاً همینطــور بــوده اســت. 4 ســال روزهایــی 

در حــدود 8 ســاعت بــر روی ایــن كتــاب متركــز 

ــاه  ــه، 3 م ــك جمل ــرای ی ــی ب ــه، گاه ــتم. در ترجم داش

صــرب الزم اســت و بایــد بــه متــون دیگــری مراجعــه کنیــد 

ــاع  ــع ارج ــه منب ــا ب ــه ش ــد ك ــم می كن ــت داری حك و امان

ــن  ــال، در ای ــوان مث ــه عن ــد. ب ــوع کنی ــری رج ــون دیگ ــا مت و ی

ــود، در  ــق ب ــه از عهدعتی ــت ك ــود داش ــی وج ــه، منابع ترجم

ــد و  ــوع كنی ــم رج ــی آن ه ــع فارس ــه مناب ــد ب ــا بای ــا ش اینج

ــارت را چطــور  ــا عب ــب ی ــد در ترجمه هــای فارســی آن مطل ببینی

ــن  ــون كه ــه از مت ــد ک ــی برمی خوری ــه منابع ــا ب ــته اند؟ ی نوش

ــه  ــد چ ــی آن را ببینی ــل عرب ــد اص ــد بروی ــس بای ــت، پ ــی اس عرب

ــتید،  ــه آن هس ــال ترجم ــه در ح ــی  ك ــن انگلیس ــه م ــوده و ب ب

ــر آن  ــئولیت تان را در براب ــا مس ــورت ش ــد. در این ص ــا نكنی اكتف

ــد. ــام داده ای ــد، انج ــه می كنی ــه ترجم ــی ك متن

چــه مــواردی را جیمــز آلــن در ویرایــش ایــن كتــاب پــس از 

نســخه اصلــی خــوِد كرســول بازبینــی کــرده اســت؟

کار جیمــز آلــن یــک نکتــه ای دارد؛ او می گویــد کرســول به ســنتی 

پای بنــد بــود و آن اســتفاده کــردن از کار همــه پژوهشــگران ایــن 

ــه  ــن گذاشــت ک ــر ای ــه کارش را ب ــن هــم پای ــس آل ــود. پ عرصــه ب

ــرد؟  ــه می ک ــود، چ ــده ب ــنده زن ــود نویس ــان، خ ــن زم ــر در ای اگ

کرســول، متــام بناهایــی كــه توســط همه پژوهشــگران و كاشــفان، 

از صفــر هجــرت تــا ســال ســیصد، پیــدا شــده بــود را در منــودارش 

ــر  ــا ه ــده و ی ــازه  یافت ش ــای ت ــر بن ــز ه ــن نی ــت. آل می گذاش

ــر پژوهــش بنایــی اضافــه  چیــزی كــه در مــدت پــس از كرســول ب

ــر  ــال اگ ــوان مث ــه عن ــزود. ب ــی اف ــه منودارهــای قبل ــود را ب شــده ب

ــه  ــده، آن را آورده و گفت ــری ش ــی تجدیدنظ ــذاری بنای در تاریخ گ

ــن  ــول. همی ــود کرس ــنت خ ــه س ــت ب ــن اس ــزوده م ــاره اف ــن پ ای

ــال  ــه ح ــا ب ــته اند ت ــه توانس ــده ک ــث ش ــاب باع ــازی کت به روزس

ــد. ــان نگــه  دارن ــاب را در صــدر فضــای آموزشــی جه کت

ــبت  ــاب نس ــخه اول کت ــن نس بــه منابــع قبلــی چــه تدوی

رضوریتی داشته است؟
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ــا  ــع م در واق

ــن  ــش از انتشــار ای پی

کتــاب، در تاریکــی مطلقــی به 

رس می بردیــم و اصــال منی دانســتیم 

ــه  ــده دارد ک ــول، عقی ــم. کرس ــه داری ــه چ ک

ــالمی  ــورد دوره اس ــم در م ــا می خواهی ــی م وقت

صحبــت کنیــم، بایــد اول بدانیــم دربــاره چــه 

عنــوان  بــا  مفهومــی  بزنیــم.  حــرف  می خواهیــم، 

ــره  ــه آن را »پیک ــود دارد ک ــی وج »corpus« در زبان شناس

مجموعــه  زبانــی،  پیکــره  می کنیــم.  ترجمــه  زبانــی« 

ــا آنهــا جملــه می ســازیم و صحبــت  واژگانــی اســت کــه مــا ب

ــه  ــاری، مجموع ــخ مع ــوم در تاری ــن مفه ــال ای ــم. ح می کنی

ــم؛  ــت می کنی ــان صحب ــا در موردش ــه م ــت ک ــی اس آن بناهای

ــه انجــام شــده اســت.  ــا و بده بســتان هایی ک ــاط آنه ــاره ارتب درب

ــن  ــم در ای ــا بتوانی ــن corpus را داشــته باشــیم ت ــد ای ــا بای ــس م پ

دیســیپلین بــا یک دیگــر صحبــت کنیــم. کرســول، می پرســد 

ــدی  ــای کلی ــده؟ نقطه ه ــود آم ــه وج ــه ب ــنت چگون ــن س ــه ای ک

ــدام  ــوده؟ در ک ــه ب ــنت چ ــن س ــش ای ــرای پیدای ــی ب و مقدمات

ــول  ــور متح ــوده و چه ط ــورت رخ من ــالن ص ــار ف ــن ب ــا اولی بناه

شــده اســت؟ بــرای ایــن منظــور، دوره تاریخــی را ســه قــرن 

نخســت گرفتــه و به تبــع، محــدوده جغرافیایــی آن را نیــز نقــاط 

ــان رودان در نظــر  ــی مــر، شــام و می ــر دوره موردنظــر یعن آبادت

می گیــرد. البتــه او بــه بیــرون از ایــن عرصــه هــم رفتــه اســت، از 

ــس.  ــه و آندل ــه افریقی ــه ب جمل

ــا در ایــن دوره  در حقیقــت، زحمــت بســیاری را متحمــل شــده ت

بــه ایــن مثــرات رســیده و وقتــی شــا كســانی را می بینیــد ماننــد 

ــد و  ــوع كرده ان ــن موض ــف ای ــود را وق ــه  خ ــه چگون ــول ك كرس

چگونــه زمان شــان را بــرای ایــن كارهــا، گذاشــته اند، بــار آموزشــی 

ــد. پــس  بسیارســنگینی دارد و مســئولیت شــا را ســنگین می كن

ــد غافــل باشــیم و از همــه  ــم کــه یــك لحظــه هــم نبای درمی یابی

تــوان خــود بایــد بهــره بربیــم.

ــری  ــی از کســان دیگ ــع عرب ــرای جســتجو در مناب ــا کرســول ب آی

ــه  ــون می پرداخت ــه کاوش در مت ــودش ب ــا خ ــه ی ــک می گرفت کم

اســت؟

ــی  ــه عربی دان ــی ب ــران غرب ــان پژوهش گ ــول در می ــه کرس اگرچ

ــه  ــدارد و ب ــهرت ن ــانی ش ــا كس ــاس ب ــال در قی ــوان مث عن

ُســواژه  منی توانیــم او را در ایــن حــوزه، ماننــد 

برجســته بــه 

بیاوریــم،  حســاب 

ــتفاده  ــرای اس ــت، ب ــی پیداس ول

از متــون، مشــاوران خوبــی داشــته و 

بــا متــون تاریخــی كهــن اســالمی بســیار 

ــا  ــس ب ــه از ان ــزی ك ــت و چی ــوده اس ــوس ب مأن

دیگــری  راه  از هیــچ  بــه دســت می آیــد،  متــون 

ــه  ــی ک ــون كهن ــه مت ــات او ب ــود. ارجاع ــب منی ش كس

دارد. تقدیــر  جــای  نبوده انــد،  هــم  آســان یاب 

ــه  ــه در س ــی ک ــا اختاف نظرهای ــردی ب ــه رویک ــا چ ــول ب کرس

ــرن اول اســام وجــود داشــته مواجــه شــده اســت؟ ق

ــش و  ــل پرس ــوالً مح ــه اص ــتند ك ــالمی هس ــای اس ــی بناه بعض

اختالف انــد؛ بــه عنــوان مثــال، پرســش »تاریــخ جامــع امــوی 

ــش  ــن پرس ــه ای ــا ب ــود و از قض ــدی ب ــالف ج ــل اخت ــق« مح دمش

کرســول پاســخ داده اســت. او همــه نظریه هــای متخاصــم را 

ــك  ــوده و تك ت ــه من ــان را مطالع ــانده و ابهاماتش ــی رس ــه صلح ب

ــه  ــی گفت ــت. یعن ــرده اس ــتدالل رد ك ــا اس ــا را آورده و ب نظریه ه

ــه ای  ــه نظری ــت و چ ــور اس ــدام چط ــر ك ــمت هایی از ه ــه قس چ

ــخ  ــاند و پاس ــم بنش ــار ه ــی را كن ــار تاریخ ــه اخب ــد هم می توان

ــه  ــه هم ــت ک ــن اس ــی ای ــت كار علم ــال ماهی ــر ح ــه ه ــد. ب ده

ــا  ــه ب ــم ک ــارض، می بینی ــال ح ــرد. در ح ــر بگی ــا را درنظ نظریه ه

ــات كرســول هــم  تحقیقــات و مطالعــات بعــدی، برخــی از نظری

ــد. رد ش

دو شــاخه مهــم وجــود دارد كــه صــورت نوشــتاری صحیــح 

دارد؛  اهمیــت  بســیار  عرصــه  آن  دارنــدگان  میــان  در  آنهــا، 

ــخ  ــی در تاری ــای مهم ــالم. نام ه ــری اع ــات و دیگ ــی اصطالح یك

معــاری مــا، مدت هایــی غلــط نوشــته می شــدند. یكــی از مهــم 

ــن  ــود، ای ــت ش ــاری رعای ــخ مع ــد در تاری ــه بای ــی ك ــن اصول تری

ــن  ــا از ای ــند. م ــور بنویس ــه یك ج ــا را هم ــك بن ــام ی ــه ن ــت ك اس

اشــتباهات در زبــان خودمــان هــم داریــم، آرامگاهــی در نزدیكــی 

ســمرقند بــه نــام »عرب آتــا« وجــود دارد كــه ســال ها ایــن را 

»عرب عطــا« می نوشــته اند. »آتــا« در زبــان ترکــی بــه معنــی 

ــا  »پــدر« اســت. بــه دلیــل عــدم شــناخت و جســتجو در محــل بن

ــتباهات رخ  ــن اش ــن ای ــون التی ــه مت ــردن ب ــن اکتفاک و همچنی

مــی  داده اســت. چــون در ترجمــه حــروف التیــن بــرای کلــات مــا 

ــان،  ــول زم ــر در ط ــه اگ ــود دارد. در صورتی ك ــتباه وج ــال اش احت

ــی  ــت و پرسش ــود می داش ــا وج ــی بناه ــورد بعض ــی در م وسواس

ــن  ــد، مطــرح می شــد، ای ــن اســم از كجــا می آی ــورد اینكــه ای در م

ــی داد. ــتباهات رخ من اش
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ــی«  ــط كوف ــی »خ ــری در كارگاه آموزش ــوی جزای ــد موس ــید وحی س

اظهــار داشــت: خــط كوفــی از خــط اعــراب نبطیــه منشــعب 

شده اســت و تاریــخ پیدایــش آن بــه پیــش از اســالم می رســد. 

ــه  ــتین جلس ــر، نخس ــتان ه ــی فرهنگس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب

ــد  ــا حضــور اســتاد »ســید وحی ــی« ب از كارگاه آموزشــی »خــط كوف

موســوی جزایــری« و 20 هرجــوی عالقه منــد بــه هــر خوشنویســی، 

ــان  ــز هــر پژوهــی نقــش جه ــروز 27 اردیبهشــت در مرك عــر دی

وابســته بــه فرهنگســتان هــر برگــزار شــد. 

در آغــاز ایــن جلســه، اســتاد جزایــری بــه تریــح پیشــینه پیدایــش 

ــط  ــینه خ ــورد پیش ــت: در م ــار داش ــت و اظه ــی پرداخ ــط كوف خ

ــی آنچــه  ــدارد؛ ول ــاق نظــر وجــود ن ــان پژوهشــگران اتف ــی می كوف

مشــخص اســت، اینكــه خــط كوفــی از خــط اعــراب نبطیــه منشــعب 

ــد.  ــالم می رس ــش از اس ــه پی ــش آن ب ــخ پیدای ــت و تاری شده اس

ــت  ــی دالل ــط كوف ــش خ ــان پیدای ــر زم ــه ب ــانه هایی ك ــه نش وی ب

ــی و  ــوط نبط ــش خط ــا از پیدای ــات م ــزود: اطالع ــاره و اف دارد، اش

ــه  ــا توج ــی ب ــود ول ــزار می ش ــنگ م ــد س ــه چن ــدود ب ــی مح كوف

ــود دارد  ــی وج ــی و نبط ــای كوف ــان خط ه ــه می ــانه هایی ك ــه نش ب

ــتند.  ــم هس ــه ه ــك ب ــیار نزدی ــوط بس ــن خط ــت ای ــود گف می ش

ــار خوشنویســانی كــه خطــوط نخستنی جلسه اكرگاه خط كویف در نقش جهان ــی كــه در آث ــه تفاوت های ــری ب جزای

ــح داد: اگرچــه در خوشنویســی  ــد اشــاره و توضی همســان می نگارن

قواعــد خاصــی بــرای نوشــن هــر خــط وجــود دارد، امــا بایــد 

ــار اســتادانی  توجــه داشــته باشــید كــه بــه عنــوان مثــال تفــاوت آث

كــه بــه خــط نســتعلیق می نگارنــد در اســتفاده از ریزه كاری هــا 

ــی  ــتعلیق نویس ــلوب نس ــد و اس ــه قواع ــت وگرن ــان اس و خالقیتش

یكســان اســت. 

پــس اگــر تفاوت هایــی در شــیوه نــگارش خــط كوفــی وجــود دارد، 

هــان ریزه كاری هایــی اســت كــه شــیوه اســتادان بــوده و آثــار را از 

هــم منفــك می كــرده اســت. 

ــد را  ــی می نگارن ــط كوف ــا آن خ ــه ب ــی ك ــد قلم ــن هرمن ــپس ای س

معرفــی كــرد و افــزود: بــرای نــگارش خــط كوفــی نیــاز بــه قلمــی بــا 

تــراش خــاص اســت كــه ســال ها پیــش طــی تحقیقاتــی كــه دربــاره 

ایــن خــط انجــام مــی دادم متوجــه شــدم كــه تــراش قلــم خــط كوفــی 

بــا دیگــر خطــوط متفــاوت اســت و تنهــا از طریــق ایــن نــوع تــراش 

ــوع  ــن ن ــن ای ــه نوش ــتند ب ــان می توانس ــه خوشنویس ــوده ك ــم ب قل

خــط بپردازنــد. 

ــه صــورت  ــری ب ــد موســوی جزای ــن جلســه، ســید وحی ــه ای در ادام

عملــی شــیوه نــگارش و شــكل حــروف در خــط كوفــی را تــا حــرف 

ــه  ــا ب ــت ت ــان خواس ــوزش داد و از هرجوی ــان آم ــه هرجوی »ط« ب

ــد. ــن حــروف بپردازن متری

كارگاه آمــوزش »خــط كوفــی« روزهــای دوشــنبه، ســاعت 15 تــا 18 

ــزار  ــان برگ ــز هــر پژوهــی نقــش جه ــه مــدت 10 جلســه در مرك ب

خواهــد شــد. 
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مولــود زندی نــژاد- مالقــات بــا احیاء گــر خــط كوفــی »ســیدمحمدوحید 

ــك هری)معــادل دكــری(  ــه دارای نشــان درجــه ی موســوی جزایری« ك

ــی  ــای مغتنم ــی از فرصت ه ــت، یك ــك اس ــی گرافی ــدرك كارشناس و م

بــود كــه نصیبــم شــد. كســی كــه بــه دلیــل پژوهش هــای مســتمرش، 

تســلط بســیاری در زمینــه خطــوط كهن و ســنتی یافتــه و امــكان نقد و 

تحلیــل را بــرای وی فراهــم آورده اســت و نتیجــه ســال ها تــالش اســتاد 

ــی  ــط كوف ــده خ ــِم گمش ــایی از قل ــز گش ــه »رم ــق ب ــری، توفی جزای

اّولیــه« بوده اســت و همیــن امــر ســبب شــده كــه وی بتوانــد خــط 

ــا ایــن  ــاری را ب ــاء منایــد و آث كوفــی را پــس از چنــد صــد ســال احی

ــن خرمشــاهی  ــه طوریكــه  اســتاد بهاءالدی ــد؛ ب ــی كن خــط بازآفرین

دربــاره اش در كتــاب "ســنگ نوشــته های ثلــث" می نویســد: »اســتاد 

ســید وحیــد موســوی  جزایــری  احیاگــر خــط  کوفــی  بــا افزایــش  بســی  

ــت «. ــند اس ــی  امروزه پس ــای  گرافیک آرایه ه

ــدی اســت در  ــری كــه چن ــزاری كارگاه خــط كوفــی اســتاد جزای برگ

مركــز هرپژوهــی نقــش جهــان فرهنگســتان هــر برپــا شده اســت، 

بهانــه ای شــد كــه بــا ایــن اســتاد نیكــو خصلــت و پــر صــرب گفتگویــی 

كوتــاه داشــته باشــم. 

منشاء پیدایش خط كوفی در كجا و در چه زمانی است؟

در مــورد پیشــینه خــط كوفــی میــان پژوهشــگران اتفــاق نظــر وجود 

نــدارد؛ ولــی آنچــه مشــخص اســت، اینكــه خــط »كوفــی اولیــه« از 

خــط »نبطــی متأخــر« منشــعب شــده كــه مــورد اســتفاده اعــراب 

ــالم  ــش از اس ــه پی ــش آن ب ــخ پیدای ــت و تاری ــرار می گرف ــی ق نبط

ــت  ــر زمــان پیدایــش خــط كوفــی دالل می رســد. نشــانه هایی كــه ب

ــه  ــه ب ــا توج ــی ب ــود ول ــزار می ش ــنگ م ــد س ــه چن ــدود ب دارد، مح

ــر«  ــی متأخ ــه« و »نبط ــی اولی ــط »كوف ــان خ ــه می ــانه هایی ك نش

وجــود دارد، می تــوان نتیجــه گرفــت كــه ایــن خطــوط بســیار 

نزدیــك بــه هــم هســتند. البتــه خــط »نبطــی متأخــر« قاعده هــای 

متامــا هندســی و نامنعطــف دارد و تــالش مســلانان بــرای ثبــت و 

ــه  ــی كــه بیشــر جنب ــی موجــب شــد كــه تغییرات ــات قرآن ــط آی ضب

زیباشناســانه داشــت در ایــن خــط صــورت گیــرد و در خــط »كوفــی 

ــی  ــط »نبط ــه خ ــبت ب ــری نس ــدی بیش ــم و قاعده من ــه« نظ اولی

متأخــر« ایجــاد شــود كه منشــاء اصلــی رخدادهــای خوشنویســانه در 

ــن مســلانان شــد. مالقات با  احیاءگر خط كویف در نقش جهان رسزمی

چه شد كه به خط كوفی روی آوردید؟ 

كــه  بــودم  گرافیــك  رشــته  در  دانشــگاه  دوم  ســال  دانشــجوی 

بــه دالیــل قابلیت هــا و ارزش هــای بــری كــه در خــط كوفــی 

ــال 1371  ــدم و از س ــد ش ــط عالقه من ــه خ ــن گون ــه ای ــدم ب می دی

پــروژه كار دانشــگاهی ام را بــر روی ایــن خــط متمركــز كــردم. پــس 

از آنكــه بــر روی ایــن خطــوط مطالعــه می كــردم معــدود برگه هــای 

كپــی از خــط كوفــی كــه در آســتان قــدس از آنهــا نگهــداری می شــد 

بــه دســتم رســید كــه از نســخ بســیار قدیمــی بودنــد و مــن مطالعــه 

ــردم.   ــاز ك ــن نســخ قدیمــی آغ و كارم را از همی

در آن زمــان بــا خوشنویســی آشــنایی داشــتید یــا بعــد از ایــن زمــان 

بــود كــه بــه خوشنویســی روی آوردیــد؟

ــل از آنكــه وارد رشــته  ــودم و قب ــد ب ــه خوشنویســی عالقه من مــن ب

گرافیــك شــوم بــه صــورت حرفــه ای در رشــته های خطــوط نســخ و 

ثلــث كار می كــردم و خــط كوفــی ســومین خطــی بــود كــه بــه آن 

روی آوردم. قابلیــت تركیبــی خــط ثلــث برایــم جــذاب بــود و هرمند 

می توانــد بــه ابداعــات شــخصی در ایــن نــوع خــط روی بیــاورد.  

راز تراش قلم خط كوفی را چگونه كشف كردید؟

كوفــی،  خــط  مختلــف  منونه هــای  آوردن  دســت  بــه  بــرای 

ــن خــط  ــه ای از ای ــا منون ــه موزه هــا داشــتم ب مراجعه هــای مكــرر ب

كــه در مــوزه رضــا عباســی موجــود اســت، مواجــه شــدم؛ ایــن منونــه 

برایــم بســیار عجیــب بــود؛ زیــرا تــا آن زمــان برخــی از پژوهشــگران 

ــط  ــه خ ــد ك ــد بودن ــیمل معتق ــاری ش ــز و م ــن لینگ ــد مارتی مانن

ــد  ــن خــط فاق ــد و ای ــا شــابلون كار می كردن كوفــی را در گذشــته ب

ارزش هــای خوشنویســانه اســت و بــا چنــد منونــه كار خواســته بودند 

ــی  ــد برخ ــا می گفتن ــانند. آنه ــات برس ــه اثب ــب را ب ــن مطل ــه ای ك

ــار متفــاوت، کامــالً عیــن هــم هســتند كــه از عهــده  حــروف در آث

ــن  ــور ای ــالف تص ــه برخ ــن منون ــا ای ــت. ام ــاخته نیس ــت س كار دس

ــر منونه هــا  ــا دیگ ــه ســنخیت و هاهنگــی ب پژوهشــگران هیچگون

نداشــت. بعدهــا منونه هــای دیگــر را نیــز در دیگــر موزه هــا دیــدم 

ــفالینه ها و  ــار س ــا آث ــد و ی ــكل بودن ــن ش ــه همی ــز ب ــا نی ــه آنه ك

اشــیایی كــه بــا خــط كوفــی نوشته شــده بودند و نتیجــه، آن بــود كــه  

ــاً  ــی مطمئن ــابلون نوشته شده باشــند. ول ــا ش ــد ب ــن نســخ منی توان ای

ــی  ــای خوشنویس ــا قلم ه ــه ب ــدند ك ــاص نگاشته می ش ــی خ ــا قلم ب
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خطــوط  بوده اســت. دیگــر  متایــز 

تراشــی  چــه  ــات منتهــا  ــا، جزئی ــد ظرافت ه می توان

ــود  ــوالی ب ــن س ــد؟ ای ــان ده ــی را نش ــط كوف ــای خ و ریزه كاری ه

كــه فكــر منــو ماه هــای متــادی بــه خــودش مشــغول كرده بــود تــا 

اینكــه بــه وســیله تراش هــای متفــاوت و متعــددی كــه روی قلم هــا 

ایجــاد كرده بــودم باالخــره بــه ایــن نتیجــه رســیدم كــه تــراش قلــم 

ایــن نــوع خــط چگونــه بایــد باشــد كــه بــدون كمریــن دســتكاری و 

كمریــن نیــاز بــه ادیــت و ویرایــش خــط كوفــی را بــه هــان انــدازه 

ــاء  ــاره احی ــت دوب ــود داش ــی وج ــخه های قدیم ــه در نس ــی ك دقت

كنیــم و مجــدد بتوانیــم ارزش هــای خوشنویســانه را بازآفرینــی كنیم. 

ــه ای  ــچ منون ــد، هی ــه در آن دوران كار می كردن ــی ك ــا از قلم های آی

موجــود نبــود؟

ــد صــد  ــرا چن ــدارد. زی ــم وجــود ن ــن قل ــه ای از ای ــچ منون ــر؛ هی خی

ســال اســت كــه ایــن نــوع خط منســوخ شــده بــود و مــورد اســتفاده 

خوشنویســان قــرار منی گرفــت. تقریبــاً ایــن خطــوط تــا عــر 

ــد.  ــرار می گرفتن ــتفاده ق ــورد اس ــه م صفوی

چــرا از خطــوط كوفــی بیشــر در معــاری و ســنگ نوشــته ها 

اســتفاده می شــده تــا دیگــر خطــوط؟ 

پیــش از ایــن هرمنــدان دوره تاریخــی تجربیــات امــروز مــا را 

ــی  ــوط كوف ــاری خط ــه مع ــتند و در عرص ــر داش ــی دیگ ــه نوع ب

بی نهایــت میــان فــرم و فضــا هاهنگــی ایجــاد می كردنــد. در 

كتیبه هــا نیــز كــه بایــد متنــی در آن گنجانــده می شــد ایــن خطــوط 

بــه دلیــل قابلیــت ترســیمی كــه داشــتند بســیار مــورد بهــره بــرداری 

قــرار می گرفتنــد. در پهنه هــای جغرافیایــی و كاركــردی اگــر بررســی 

ــی در ســفالینه ها، مهرهــا و اشــیاهای  ــم اســتفاده از خــط كوف كنی

مــورد  بســیار  نیــز  دیگــر 

اســتفاده قــرار می گرفــت و بســیار متنــوع 

ــت.  ــوده اس ــم ب ه

دایــره خــط كوفــی بیشــر  و  افقــی  عمــودی،  خطــوط  از 

تشــكیل شــده، آیــا ایــن قابلیــت در تشــكیل اشــكال هندســی 

موجــب شــده كــه در معــاری و ســفالینه ها مــورد اســتفاده قــرار 

ــرد؟  گی

ــا و  ــا در گچربی ه ــت، ام ــر اس ــن ام ــه ای ــوط ب ــی مرب ــا بخش تنه

ــای  ــان ظرافت ه ــی چن ــط كوف ــده از خ ــای مان ــه ج ــار ب ــی آث برخ

ــه  ــه ك ــه كار رفت ــات و شــكل حــروف ب ــی در تزئین ــب و غریب عجی

ــایل  ــكل و ش ــت و ش ــه گرفته اس ــی فاصل ــالً هندس ــكال کام از اش

ــن شــكل و  ــز ای ــفالینه ها نی ــی در س ــم حت خاصــی در آن هامی بینی

ــر كــرده اســت و تنوعــی كــه در ســفالینه هایی  شــایل کامــالً تغیی

ــاد و شــگفت انگیز  ــد آنقــدر زی ــا خطــوط كوفــی وجــود دارن كــه ب

ــه  ــه ب ــی ك ــط كوف ــی خ ــای الفبای ــوان ظرفیت ه ــه می ت ــت ك اس

ــرد.    ــش گذاشــته مــی شــود را مشــاهده ك منای

آیــا نــگاه شــا در خلــق آثــار بیشــر با ســمت و ســوی خوشنویســی 

اســت یــا نــگاه گرافیكــی بــه خــط دارید؟

اگــر بخواهــم از تــراش قلــم خــط كوفــی بگویــم نــگاه مــن 

ــرف اول را  ــی ح ــط كوف ــی در خ ــود و خوشنویس ــانه ب خوشنویس

ــی  ــف چگونگ ــل كش ــن دلی ــه همی ــرم. ب ــك و ف ــه گرافی ــد ن می زن

نوشــتار خــط كوفــی اولیــه برایــم بیشــر جنبــه و نــگاه خوشنویســانه 

ــا  ــت ب ــن دس ــاری از ای ــی و آث ــات قرآن ــگارش آی ــه در ن ــت ك داش

ــرده ام. ــیار كار ك ــط، بس ــن خ ــتفاده از ای اس

ــه، مرقــی و مغربــی  ــه ویژگی هــا و قابلیــت خــط كوفــی اولی البت

آن  از  گرافیــك  در  می تــوان  و  می شــود  مشــاهده  وضــوح  بــه 

ــار  ــرا در آث ــا م ــن ویژگی ه ــتخراج ای ــت و اس ــرد و وام گرف ــره ب به

ــت.  ــرده اس ــیار ك ــك بس ــی كم ــط نقاش ــا خ ــی ی تایپوگراف
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مولود زندی نژاد

آیین گشایش در تاالر وحدت

یكــی از راه هــای ارتباطــی میــان كشــورها، ارتباطــات فرهنگــی 

اســت كــه می توانــد بــه توســعه های سیاســی و اقتصــادی نیــز 

ــن  ــن بی ــد. در ای ــد ده ــر پیون ــه یكدیگ ــا را ب ــد و ملت ه بیانجام

ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســالمی مســئول مدیریــت و راهــربی 

ــت،  ــی و سیاســتگزاری، هاهنگــی، هدای ــط فرهنگــی بین امللل ِرواب

حایــت و نظــارت برفعالیــت هــای فرهنگــی – تبلیغــی جمهــوری 

اســالمی ایــران درخــارج از کشــور بــه منظــور تحقــق اهــداف نظــام 

ــده دار اســت. ــط را عه ــن رواب در ای

یكــی از برنامه هایــی كــه چنــدی پیــش ایــن ســازمان تــدارك دیــد، 

»روزهــای فرهنگــی تركمنســتان در جمهــوری اســالمی ایــران« بــود 

ــا همــكاری وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی و فرهنگســتان  كــه ب

هــر برگــزار شــد. 

آییــن گشــایش »روزهــای فرهنگــی تركمنســتان« بــا حضــور »ابــوذر 

ابراهیمــی تركــان« رئیــس ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســالمی، 

»آنــا گلــدی قاراجایــف« وزیــر فرهنــگ و رئیــس ســازمان رادیــو و 

ــن  ــدان ای ــون کشــور ترکمنســتان، هیئــت 50 نفــره از هرمن تلویزی

كشــور و جمعــی از اهالــی فرهنــگ و هــر كشــورمان بعــداز ظهــر 

ــاالر وحــدت برگــزار شــد.  سه شــنبه 28 اردیبهشــت در ت

در ایــن مراســم ابــوذر ابراهیمی تركــان، رئیــس ایــن ســازمان 

ــتان را  ــور تركمنس ــی، كش ــه فرهنگ ــن برنام ــاز ای ــك آغ ــن تربی ضم

كشــوری دانســت كــه پــس از عــراق بیشــرین مــرز را بــا ایــران دارد؛ 

مرزهایــی كــه بــه دلیــل دوســتی دو كشــور  همــواره امــن و بــدون 

تنــش بــوده اســت. 

ایــران در تركمنســتان در  وی بــه برپایــی هفته هــای فرهنگــی 

ســال های 1393 و 1394 اشــاره كــرد، كــه بــا بیــش از 60 هرمنــد از 

ایــران برگــزار شــد و از چهره هــای فرهنگــی مشــرك بســیاری چــون 

ــی،  ــل رسخس ــی، ابوالفض ــف همدان ــاج یوس ــر، ح ــعید ابوالخی ابوس

زمخــری، نجم الدیــن كــربی، ابیــوردی و ... نــام بــرد و بــه شــهرهای 

ــخ  ــس و ... در تاری ــورد، رسخ ــرو، ابی ــد م ــتان مانن ــی تركمنس تاریخ

ــق و  ــیار عمی ــه بس ــرد ك ــاره ك ــته اند، اش ــیار داش ــر بس ــران، تأثی ای

ریشــه دار اســت و اظهــار امیــدواری كــرد كــه روابــط دو ملــت بیــش 

از پیــش توســعه یابــد و شــاهد باشــیم كــه بــه باالتریــن درجــه آن »روزهای فرهنگی رتكمنستان« در مجهوری اسالیم  ایران 

برســد. 

رئیــس ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســالمی در ادامــه بــه ســخنان 

رهــرب معظــم انقــالب اشــاره كــرد كــه بــر توســعه روابــط بــا 

كشــورهای همجــوار تأكیــد دارد و عنایــت رئیــس جمهــور ایــران را 

نیــز بــه توســعه ایــن روابــط و همكاری هــای بیشــر گوشــزد كــرد. 

در ادامــه برگــزاری ایــن مراســم، آناگلــدی قاراجایــف، وزیــر فرهنــگ 

تركمنســتان نیــز بــا بیــان ســخنانی، از فعالیــت دولــت تركمنســتان 

بــرای تعمیــق روابــط فرهنگــی بــا كشــورهای مختلــف بــه منظــور 

ــزاری »روزهــای فرهنگــی  ــه خــرب داد و برگ ــط برادران توســعه رواب

تركمنســتان در ایــران« را نشــان از اســتحكام و گســرش روابــط 

ــه دو ملــت دانســت.  دوســتانه و برادران

ــط  ــدی از رواب ــه جدی ــتان وارد عرص ــه تركمنس ــرد ك ــد ك  وی تأكی

ــاره  ــوع درب ــن موض ــده و ای ــف ش ــورهای مختل ــا كش ــتانه ب دوس

جمهــوری اســالمی ایــران نیــز صــادق اســت و بــه تبــادل هیئت هــای 

فرهنگــی و علمــی دو كشــور در قالــب برنامــه مبــادالت فرهنگــی، 

اشــاره كــرد.

قاراجایــف در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا یادكــرد از برگــزاری 

هفتــه فرهنگــی ایــران در تركمنســتان در بهمن مــاه ســال گذشــته، 

از حضــور هفتــه گذشــته هیئــت تركمنســتانی در اســتان گلســتان و 

بازدیــد از مــزار »مختوم قلــی فراغــی« و »محمــد آزادی« از شــاعران 

ملــی تركمنســتان بــه نیكــی یــاد كــرد.

پایــان ایــن مراســم نیــز بــا اجــرای كنــرت موســیقی، آواز و رقــص 

فولكلــور تركمنــی همــراه بــود كــه توســط هرمنــدان تركمنســتانی 

اجــرا شــد. 

دیدار رئیس فرهنگستان هرن با وزیر فرهنگ تركمنستان 

دیــدار محمدعلــی معلــم  دامغانــی رئیــس فرهنگســتان هــر بــا »آنــا 

ــر  ــز ع ــتان نی ــور تركمنس ــگ كش ــر فرهن ــف« وزی ــدی قاراجای گل

سه شــنبه 28 اردیبهشــت در تــاالر آیینــه مؤسســه فرهنگــی هــری 

صبــا وابســته بــه فرهنگســتان هــر صــورت گرفــت. در ایــن دیــدار 

وزیــر فرهنــگ تركمنســتان اظهــار امیــدواری كــرد كــه ایــن دیــدار 

بهانــه ای باشــد تــا اســتادان و هرمنــدان دو كشــور بتواننــد روابــط 

ــند.  ــته باش ــری داش نزدیك ت



ه 2
مار

- ش
ول

ل ا
 سا

ر-
 هن

یر
سف

ی 
خبر

مه 
هنا

ما

12

وی بــا اشــاره بــه فرهنگســتان هــر تركمنســتان كــه فعالیت هایــی 

تــا  داد  پیشــنهاد  دارد،  ایــران  هــر  فرهنگســتان  هم راســتای 

ــه  ــه، زمین ــب تفاهم نام ــتان در قال ــن دو فرهنگس ــای ای همكاری ه

ســاز گســرش فعالیت هــای فرهنگــی دو كشــور باشــد. 

ــراز و نشــیب  ــر ف ــخ پ ــه تاری ــز ب ــی نی ــم دامغان ــی معل محمــد عل

دو كشــور اشــاره كــرد كــه در بســیاری از دوران  هــا آنقــدر بــه 

یكدیگــر نزدیــك بــوده كــه منی شــود تفكیكــی بــرای آن قائــل شــد 

و بــه ارزش هــای فرهنگــی كــه در كشــور تركمنســتان وجــود دارد، 

اشــاره كــرد و همــواره آن را بــرای مــا نیــز قابــل ســتایش و ارزشــمند 

دانســت. 

ــتان  ــر تركمنس ــواركاران بی نظی ــر و س ــل دلی ــه قبای ــم ب ــتاد معل اس

ــان آن را  ــه جه ــت ك ــی دانس ــتان را رسزمین ــرد و تركمنس ــاره ك اش

بــا كانی هایــش می شناســند. ســپس از هرهایــی كــه دســتاورد 

ــا فرش هــای  كدبانــوان تركــان اســت چــون آویزهــا و خلخال هــا ت

زیبایــی كــه دســتبافت هرمنــدان ایــن كشــور اســت، ســخن گفــت. 

رئیــس فرهنگســتان بــه شــاعران مشــرك دو كشــور بــه ویــژه 

»مختوم قلــی فراغــی« اشــاره كــرد و موســیقی ایــن كشــور را 

ــه طبیعــت و شــیهه اســبان تركــان  موســیقی شــگرفی دانســت ك

الهــام بخــش آن اســت كــه هــم در شــادی ها و هــم در زمــان غــم 

ــی  ــور را متجل ــن كش ــردم ای ــای م ــه ها و باوره ــوگواری اندیش و س

می ســازد. 

وی اندیشــه های مــردم ایــن رسزمیــن را بزرگــر و عظیم تــر از ایــن 

ــا بــه حــال معرفــی شــده اند و خواســتار ارتباطاتــی  دانســت كــه ت

گســرده تــر در حــوزه فرهنــگ و هــر شــد. 

پــس از ایــن دیــدار  كــه احمــد قربانــف ســفیر تركمنســتان، خــوز 

مایوف مقصــد كارشــناس تئاتــر، بردیــوف خــان بردیــن، رئیــس 

ــار  ــر ملــی آلــپ ارســالن، قره جانــوف  الله نظــر رئیــس مــوزه آث تئات

تاریخــی تركمنســتان، یوســف ُجقــوق مرجــم، علیرضــا اســاعیلی 

دبیــر  شــهبازی  علــی  هــر،  فرهنگســتان  پژوهشــی  معــاون 

ــتان  ــری فرهنگس ــاون ه ــی مع ــد عبدالح ــر، احم ــتان ه فرهنگس

هــر، اكــرم پوراكــی مدیــركل امــور بین امللــل و رسپرســت مؤسســه 

صبــا رشكــت داشــتند، بــه متاشــای منایشــگاه صنایــع دســتی و آثــار 

ــر  ــد و وزی ــود، رفتن ــان ب ــال چیدم ــه در ح ــتان ك ــوزه ای تركمنس م

فرهنــگ تركمنســتان در خصــوص آثــاری كــه در ایــن منایشــگاه بــود، 

ــح داد.  توضی

آییــن گشــایش منایشــگاه صنایــع دســتی و آثــار مــوزه ای در 

هــرن  فرهنگســتان 

ــی تركمنســتان  ــه »روزهــای فرهنگ ــه در برنام فرهنگســتان هــر ك

در جمهــوری اســالمی ایــران« مشــاركت داشــت، از 29 تــا 31 

اردیبهشــت میزبــان ایــن برنامه هــا بــود. 

برگــزاری  كشــور  ایــن  فرهنگــی  برنامه هــای  عمــده  از  یكــی 

در  تركمنســتان«  مــوزه ای  آثــار  و  دســتی  صنایــع  »منایشــگاه 

ــن منایشــگاه نقاشــی، عكــس، فــرش،  ــود. در ای فرهنگســتان هــر ب

كتــاب و زیــورآالت از جملــه آثــاری بــود كــه بــه منایــش درآمــد و بــا 

ــح روز چهارشــنبه 29  ــدان دو كشــور صب حضــور مقامــات و هرمن

ــت.  ــایش یاف ــت گش اردیبهش

ســفیر  قربانــف«  »احمــد  منایشــگاه  ایــن  گشــایش  آییــن  در 

تركمنســتان در ایــران، ضمــن ابــراز خرســندی از ایــن رویــداد هــری 

در ایــران، »روزهــای فرهنگــی تركمنســتان« را اقدامــی در راســتای 

گســرش روابــط فرهنگــی و سیاســی دو كشــور بــه شــار آورد و از 

ــه انجــام می رســد، ســخن گفــت.  برنامــه هایــی كــه در ایــن روز ب

ــر روز سه  شــنبه  ــه  در بعدازظه ــن برنام ــه مراســم گشــایش ای وی ب

28 اردیبهشــت در تــاالر وحــدت اشــاره كــرد كــه بــا اســتقبال گرمــی 

از ســوی اهالــی تهــران مواجــه شــد و بــه دیگــر برنامه هایــی 

ــا از  ــن روزه ــه در ای ــی ك ــت تخصص ــم و نشس ــش فیل ــون منای چ

ســوی جمهــوری تركمنســتان تــدارك دیــده شــده و قــرار اســت در 

فرهنگســتان هــر برگــزار شــود، اشــاره كــرد و از مدعویــن دعــوت 
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كــرد تــا در دیگــر برنامه هــای ایــن روزهــای فرهنگــی رشكــت 

ــد.  مناین

ــاون فرهنگــی ســازمان  در ادامــه سیدمحمدحســین هاشــمی مع

فرهنــگ و ارتباطــات نیــز ضمــن ابــراز خوشــحالی از اینكــه میزبــان 

برنامه هــای فرهنگــی و هــری كشــور تركمنســتان در جمهــوری 

ــزاری برنامه هــای »روزهــای فرهنگــی  ــران هســتیم، برگ اســالمی ای

ــران« را در جهــت گســرش و  ــوری اســالمی ای تركمنســتان در جمه

ــط فرهنگــی دو كشــور دانســت.  ــق رواب تعمی

ــدت  ــاالر وح ــی در ت ــای فرهنگ ــن روزه ــایش ای ــن گش ــه آیی وی ب

ــی  ــا هرمنای ــتند ب ــور توانس ــن كش ــدان ای ــه هرمن ــرد ك ــاره ك اش

ــن  ــزاری ای ــوند. او برگ ــذت حضــار ش ــندی و ل خــود موجــب خرس

برنامه هــا را در راســتای اراده سیاســی رهــربان دو كشــور دانســت 

كــه می توانــد موجــب شــناخت و گســرش روابــط دوكشــور شــود. 

ــه  ــتان ب ــان تركمنس ــنتی نوجوان ــی و س ــای آیین ــزاری منایش ه برگ

همــراه موســیقی عاشــیق از جملــه برنامه هایــی بــود كــه در ادامــه 

گشــایش منایشــگاه اجــرا شــد.

نشست ادبی و هرنی ایران و تركمنستان 

یكــی از ویــژه برنامه هــای »روزهــای فرهنگــی تركمنســتان در 

ــا  ــری ب ــی و ه ــت ادب ــزاری نشس ــران« برگ ــالمی ای ــوری اس جمه

ســازمان  فرهنگــی  معــاون  اســاعیل زاده دوزال  رســول  حضــور 

فرهنــگ و ارتباطــات، اكــرم پوراكــی مدیــر كل امــور بین امللــل 

و  ایــران  نویســندگان  و  از شــعرا  فرهنگســتان هــر و جمعــی 

تركمنســتان بــود. 

ــای  ــه برنامه ه ــات ب ــگ و ارتباط ــازمان فرهن ــی س ــاون فرهنگ مع

متفاوتــی كــه در ایــن روزهــا برگــزار می شــود، اشــاره كــرد و آن را 

برنامه هایــی در ســطح بســیار عالــی شــمرد كــه بــا حضــور ســفرا و 

مقامــات دو كشــور برگــزار شــدند. وی بــا اشــاره بــه دیــدار عرانــه 

وزیــر فرهنــگ تركمنســتان و اســتاد علــی معلــم رئیــس فرهنگســتان 

ــه درازا كشــید،  ــی بســیار صمیمــی و شــیرین ب ــه در محفل هــر ك

در خصــوص برگــزاری منایشــگاه صنایــع دســتی و آثــار مــوزه ای كــه 

صبــح روز سه شــنبه 28 اردیبهشــت در محــل فرهنگســتان هــر 

گشــایش یافــت، اشــاره كــرد. 

اســاعیل زاده دوزال از هیئــت 60 نفــره فرهنگــی تركمنســتان نــام 

ــوع و  ــا اجــرای برنامه هــای متن ــی ب ــد روز متوال ــرای چن ــرد كــه ب ب

مناســب بــه معرفــی فرهنــگ و هــر ایــن كشــور می پردازنــد و بــه 

ــن هیئــت  ــه قــره قــوم اشــاره كــرد كــه در تركیــب ای ــر مجل رسدبی

حضــور دارد. وی حضــور شــاعران و ادیبــان را بــرای نشســت ادبــی 

ــود  ــار خ ــه آث ــا ارائ ــد ب ــه می توانن ــم دانســت زیراك ــری مغتن و ه

بــه معرفــی فرهنــگ خــود بپردازنــد و حــوزه اشــراكات دو كشــور 

را تنهــا تاریــخ و هــر بــه شــار نیــاورد بلكــه بــه  زبــان و ادبیــات 

مشــرك دو كشــور اشــاره كــرد. 

  وی بــه شــخصیت های مشــرك دو كشــور چــون مخدوم قلــی 

فراغــی، ابوســعید ابوالخیــر، خواجه احمــد یســوی، خواجــه یوســف 

همدانــی، شــهید نجم الدیــن كــربی و كمینــه عندلیــب اشــاره كــرد و 

ــت.  ــا دانس ــن آنه ــی را مهم تری ــی فراغ مخدوم قل

اكــرم پوراكــی مدیــركل اموربین امللــل فرهنگســتان و رسپرســت 

صبــا نیــز ضمــن خیــر مقــدم بــه هیئــت فرهنگــی و ادبــی، شــعرا 

و ادبــای فارســی و آذری زبــان ایرانــی و تركــان، اظهــار امیــدواری 

كــرد كــه چنیــن برنامه هایــی می توانــد دامنــه دار بــوده و بــه 

ــد.  تعامــالت گســرده ای در  زمینه هــای فرهنگــی و هــری بیانجام

ــا حضــور هیئــت  ــه روزهــای فرهنگــی تركمنســتان ب ــن اختتامی آیی

50 نفــره از هرمنــدان ترکمنســتانی و همچنیــن ســفیر ایــن کشــور 

عــر روز جمعــه 31 اردیبهشــت در بــرج میــالد برگــزار شــد. 

ــی را  ــرات خوب ــه خاط ــری ك ــی و ه ــای فرهنگ ــزاری برنامه ه برگ

ــت.  ــان در پی داش ــا  ایرانی ــرای م ب



ه 2
مار

- ش
ول

ل ا
 سا

ر-
 هن

یر
سف

ی 
خبر

مه 
هنا

ما

14

مولود زندی نژاد

ــاد »حســن حــارض  ــده ی ــار زن ــز درم بخــش« آث ــه  »كامبی  هنگامیك

ــه  ــه ب ــدی خودآموخت ــار  هرمن ــتین ب ــرای نخس ــد، ب ــار« را دی مش

جامعــه هــری معرفــی كــرد كــه ســنگ بنایــی شــد تــا عرصــه بــرای 

ــه  ــه طوری ك ــود ب ــاز ش ــه  ب ــدان خودآموخت ــار هرمن ــه ی آث عرض

ــه تشــكیل شــده و هــراز  ــدان خودآموخت ــی از هرمن امــروز انجمن

چنــد گاهــی نیــز شــاهد برگــزاری  منایشــگاهی از آثارشــان هســتیم. 

هرمنــدان  تبــار  از  بایــد  نیــز  را  مجمع الصنایــع«  »هوشــنگ 

ــرای خــود  ــه ب ــه شــیوه ای ک ــا توجــه ب ــه ب ــه شــمرد ک خودآموخت

منحــر بــه فــرد بــوده و تــا کنــون دیــده نشــده، آثــار قابــل 

تأمــل دارد. »طوفــان مركــب« عنــوان منایشــگاهی از هوشــنگ 

ــری جهــان  ــود كــه دوشــنبه 6 اردیبهشــت در گال ــع ب مجمع الصنای

ــر  ــتان ه ــه فرهنگس ــته ب ــان وابس ــش جه ــی نق ــز هرپژوه مرك

برگــزار شــد و 50 اثــر از ایــن هرمنــد خودآموختــه كــه بــه ســبك 

ــد.  ــش درآم ــه منای ــد، ب ــده بودن ــیده ش ــی كش انتزاع

ایــن هرمنــد بــه دســتم رســید،  هنگامیكــه كارت دعــوت 

ــم،  ــته باش ــش داش ــنی از كارهای ــور روش ــتم تص منی توانس

ولــی بــا ورود بــه منایشــگاه بــا آثــاری جــذاب و 

دیدنــی مواجــه شــدم كــه برایــم غیــر منتظــره بــود. 

ــر روی  ــب ب ــر و مرك ــا جوه ــه ب ــی ك ــار بی نام آث

ــا سایه روشــن های  مقــوا كشــیده شــده بودنــد ب

و  ســیاه  عكس هــای  چــون  خــود 

كــه   بــه طــوری  ســفید می منودنــد 

می داشــت  وا  را  بازدیدكننــدگان 

ــار  ــی را در كن ــدام دقایق ــر ك ــا ه ت

كننــد.  تأمــل  نقاشــی  تابلوهــای 

ماننــد  بــه  را  تصاویــر  برخــی 

می كردنــد،  تفســیر  آب  موج هــای 

ــد در آن  بعضــی دیگــر صخره هــای بلن

ــان  ــه انبوهــی از درخت ــا ب ــد، ی می دیدن

فلــك  بــه  رس  كوه هــای  دل  در  كــه 

ــل  ــد؛ تأوی ــه بودن كشــیده جــای گرفت

می كردنــد. بــه هــر حــال همینكــه 

ایــن آثــار توانســته بــود تــا شــور 

و  اشــتیاقی بــرای تفكــر و تفســیر 

در میــان مخاطبــان بــه وجــود 

موجــب  می توانــد  قطعــاً  آورد، 

تشــویق ایــن هرمنــد بــرای ادامــه و توســعه كارهایــش باشــد. دیدار با هرنمند خودآموخته در نقش جهان 

ــت  ــی مدیری ــه کارشناس ــش آموخت ــه دان ــاله ك ــد 57 س ــن هرمن ای

ــن شــیوه روی آورد، گفــت:  ــه ای ــه ب اســت، در مــورد اینكــه چگون

ــود و ذوق هــری اش موجــب  ــدرم نویســنده و شــاعر ب »مرحــوم پ

ــد  ــدا كن ــم تبحــر پی ــا قل ــه روشــی خــاص در مشــق ب ــا ب می شــد ت

و بخشــی از كارهایــش بــا جوهــر و مركــب عجیــن شــده بــود. در 

ــه دوره  ــردم. البت ــدا ك ــش پی ــای او گرای ــه كاره ــی ب ــوان جوان عنف

ــق  ــدم و موف ــان گذران ــن خوشنویس ــز در انجم ــی را نی خوشنویس

شــدم تــا مــدرك ممتــازم را در رشــته نســتعلیق دریافــت منایــم امــا 

همــواره آثــار پــدرم آنچنــان در ذهــن و دمل ریشــه دوانــده بــود كــه 

مــرا وا می داشــت بــه ســمت كارهــای ذوقــی او كشــیده شــوم و بــا 

ــن ســبك و ســیاق را توســعه  ــود ای ــی كــه در ذهــن و دمل ب تغییرات

دهــم و بــه یكبــاره بــر روی مقــوا و كاغــذ، نقاشــی هایی كــه بیشــر 

انتزاعــی اســت، بكشــم.« 

منایشــگاه طوفــان مركــب كــه تــا 17 اردیبهشــت در گالــری جهــان 

برپــا بــود و توانســت بــه عنــوان نخســتین منایشــگاه ایــن هرمنــد 

بازدیدكننــدگان زیــادی را پذیــرا باشــد. 



ه 2
مار

- ش
ول

ل ا
 سا

ر-
 هن

یر
سف

ی 
خبر

مه 
هنا

ما

15

یكــی از رویدادهــای مهــم آغــاز ســال فرهنگســتان هــر، انتســاب هادی 

ربیعــی، عضــو هیئــت علمــی و رئیــس كتابخانــه تخصصی فرهنگســتان 

هــر بــه عنــوان رئیــس پژوهشــكده هــر بــود. مراســم معارفــه وی كــه 

طــی حكمــی از ســوی محمدعلــی معلــم دامغانــی، رئیس فرهنگســتان 

هــر بــه ســمت رئیــس پژوهشــكده هــر برگزیــده شــد، صبــح شــنبه 21 

فروردیــن در محــل ایــن پژوهشــكده برگــزار شــد. 

ــران و  ــر، مدی ــتان ه ــس فرهنگس ــور رئی ــا حض ــه ب ــم ك ــن مراس در ای

جمعــی از اعضــای هیئــت علمــی ایــن پژوهشــكده برگــزار شــد، اســتاد 

ــا اشــاره بــه ســوابق و پیشــینه مدیریتــی و پژوهشــی هــادی  معلــم ب

ربیعــی اظهــار داشــت: امــروز فرهنگســتان هــر نیــاز بــه پژوهش هــای 

جــدی و بنیادیــن دارد و آقــای دكــر ربیعــی كــه ســابقه مدیریتــی در 

پژوهشــكده را نیــز قبــال داشــته و صاحــب تحقیقــات و تألیفــات بســیار 

ــه،  ــن زمین ــد در ای ــت، می توان ــر اس ــفه ه ــش و فلس ــه پژوه در زمین

كارهــای بســیار اساســی و مهــم انجــام دهــد و بســیاری از نقص هــا را 

جــربان كنــد.  

ــه داد:  ــر ادام ــگ و ه ــور فرهن ــلیقه ای در ام ــورد س ــد برخ ــا نق وی ب

برخــورد ســلیقه ای بــا امــور و كارهــا منی توانــد موجــب شــكوفایی یــك 

ملــت باشــد و در ایــن راه بایــد بــه نیازهــای یــك جامعــه توجه داشــت و 

بــر اســاس آن قــدم برداشــت. 

ــط فرهنگســتان اشــاره  ــات و رشای ــه امكان ــس فرهنگســتان هــر ب رئی

داشــت و افــزود: اگــر اعضــای هیئــت علمــی تولیــدات موثــر در زمینــه 

هــر داشــته باشــند، می تواننــد از متامــی امكانــات موجــود فرهنگســتان 

ــات  ــرای برگــزاری نشســت ها و هایش هــا، امكان ــه ســالن ها ب از جمل

ــده  ــه كتاب هــای ارزن ــل شــدن پژوهش هــا ب ــرای تبدی چــاپ و نــر ب

و حتــی ضبــط اســتودیویی و نــر صوتــی اســتفاده مناینــد و آنهــا را در 

اختیــار اهالــی فرهنــگ و هــر قــرار دهنــد. 

وی اهالــی فرهنــگ و هــر را بــه رودخانــه نور تشــبیه كرد و یادآور شــد: 

اهــل فرهنــگ رودخانــه نورنــد كــه می تواننــد از خشكســالی جلوگیــری 

كــرده و در زمانــه اقتصــاد مقاومتــی راه هــای زیــادی را بــرای پیرفــت 

و رشــد نشــان دهنــد. گرچــه بایــد بــه فكــر نــان و آب آن هــا نیــز بــود.

ســپس هــادی ربیعــی، رئیــس پژوهشــكده هــر نیــز بــه ذخایــر انســانی 

كــه در ایــن پژوهشــكده فعالیــت می كننــد اشــاره و اظهار داشــت: یكی 

از امتیــازات پژوهشــكده هــر، وجــود هیئــت علمــی و نیــروی انســانی 

خــربه اســت كــه می تواننــد در پیشــربد اهــداف فرهنگــی و هــری كمــك 

منایند. 

وی بــا اشــاره بــه مباحــث فرهنــگ و هــر ادامــه داد: گســره فرهنــگ و 

هــر از رشق دور تــا غــرب و از دوران پیــش از اســالم تــا معــارص اســت و 

ایــن گســره وســیع نیــاز بــه پژوهش هــای بســیاری دارد كــه ســال ها بــه 

طــول می انجامــد و می بایســت بــه صورت مســتمر كار كــرد و امیــدوارم 

بــا پشــت رس گذاشــن محدودیت هایــی كــه در ایــن عرصــه وجــود دارد، 

بتوانیــم كارهای برجســته بــه انجام برســانیم. 

در ایــن مراســم احمــد عبدالحــی دبیــر فرهنگســتان هــر، نیّــر طهــوری، 

حمیــد كشــمیر شــكن، نریــن دســتان، نــدا اخــوان و جمعــی از مدیران 

و مســئوالن فرهنگســتان هــر رشكت داشــتند. 

نخستنی منایشگاه صتویرسازی سه بعدی در صباهادی ربیعی رئیس پژوهشكهد هرن شد

 21 سه شــنبه  ســه بعدی«،  »تصویرســازی  منایشــگاه  نخســتین 

بــه  وابســته  صبــا  هــری  فرهنگــی-  مؤسســه  در  اردیبهشــت، 

فرهنگســتان هــر گشــایش یافــت و  تــا 30 اردیبهشــت ادامــه دارد.

ــر ســه بعدی گرافی)3D emaging(، حاصــل كار 17  منایشــگاه تصاوی

دانشــجوی كارشناســی ارشــد ارتباطــات تصویــری دانشــگاه های آزاد 

و شــاهد بــود كــه در نگارخانــه خیــال نــو مؤسســه فرهنگــی هــری 

صبــا برگــزار شــد.

ایــن منایشــگاه شــامل27 اثــر بــا موضــوع آزاد در قالــب تصویرســازی 

ــه و چــاپ اســتیكر اجــرا  ــا اســتفاده از رایان ــود كــه ب ســه بعــدی ب

شــده اند و بــا هــدف تبلیغــات گرافیــك محیطــی و زیباســازی فضاهــا 

ــواری در  ــرای نقاشــی دی و مناهــای شــهری در اشــكال پیشــنهادی ب

ابعــاد بــزرگ شــهری بــه منایــش در آمدنــد.

ــا بهرامــی،  ســارا بیگــی، ماریســا  ــی راد، بیت ــی، زهــرا بركت شــیا آقای

ــاكی زاده،   ــم س ــرزاده،  مری ــیم زرگ ــان،  نس ــانه خرضی ــی، افس حبیب

چیمــن ســلیانی،  خدیجــه رشیفــی، حســین صدقــی، ســارا ســالمی،  

محمدی مطهــر،  فیض آبادی، ســاناز  علی محمــد  علیــزاده،   ســمیرا 

بابــك مهرپــرور و شــكیبا هادیــزاده نــوده از هرمنــدان این منایشــگاه 

بــه شــار می رونــد كــه زیــر نظــر »ســیدنظام الدین امامی فــر« 

ــود را در  ــار خ ــد آث ــانه ای جدی ــای رس ــگر مدیاه ــدرس و پژوهش م

ــد. ــه كردن قالــب ایــن مجموعــه ارائ

از مخاطبــان ایــن منایشــگاه دعــوت شــد، هنــگام بازدیــد از آثــار بــا 

دوربین هــای عکاســی و یــا دوربین هــای موبایــل روشــن وارد شــوند 

و بــا ثبــت تصاویــر، ســه بعــدی بــودن آنهــا را بــه شــکل ملموســی 

دریافــت کننــد و در تعامــل بــا ایــن آثــار قــرار گیرنــد.

ــا و  ــی از ارائه ه ــاده میزبان ــا آم ــه صب ــو مجموع ــال ن ــه خی نگارخان

ــه  ــود ك ــد ب ــی خواه ــدان جوان ــه هرمن ــه و نوآوران ــای خالق ایده ه

ــد. ــار عرضــه می كنن ــرای نخســتین ب ــار خــود را ب آث
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گردمهایی طراحان گرافیك در مؤسسه صبا 

ــالگرد  ــا س ــادف ب ــل، مص ــاله 27 آوری ــر س ــك ه ــی گرافی روز جهان

ــی مجامــع طراحــی گرافیــک(  ــرادا )انجمــن بین امللل تأســیس آیكوگ

در ســال 1995 برگزیــده شــد. ایــن روز فرصتــی بــه دســت داد 

تــا طراحــان گرافیــك بتواننــد نقــش ارتباطــی خــود را توســط 

طراحی هایــی كــه جهــان پیرامــون مــا را در فضــای حقیقــی و حتــی 

ــد.   ــان دهن ــد، نش ــكیل می دهن ــازی تش مج

ــای  ــك از ج ــان گرافی ــاله، طراح ــر س ــنت ه ــق س ــز وف ــال نی امس

ــی  ــد. یك ــن گرفتن ــن روز را جش ــد و ای ــم آمدن ــرد ه ــا گ ــای دنی ج

ــی_  ــر انتفاع ــی غی ــوزش عال ــه آم ــط مؤسس ــا توس ــن برنامه ه از ای

ــا همــكاری مؤسســه فرهنگــی ، هــری   غیــر دولتــی نــارص خــرو ب

و پژوهشــی صبــا وابســته بــه فرهنگســتان هــر، مؤسســه مطالعــات 

ــاع  ــالب و دف ــمی انق ــای تجس ــن هره ــام، انجم ــر برس ــع ه جام

مقــدس، انجمــن علمــی پژوهش هــای هــری ایــران، فصلنامــه 

ــه شــامل بخش هــای  ــزار شــد ك ــوروز برگ ــر مهرن پژوهش هــر و ن

ــود.  ــی ب ــی و كارگاه ــت تخصص ــگاهی، نشس منایش

ــنبه 8 اردیبهشــت از  ــح چهارش ــه صب ــن روز ك ــژه ای در نشســت وی

ســاعت 9 تــا 12 در ســالن ســینا تــك مؤسســه فرهنگــی هــر صبــا 

وابســته بــه فرهنگســتان هــر برگــزار شــد؛ عبدالرضــا چــاره ای عضــو 

ــاره »90 ســال  ــت علمــی دانشــكده هــر دانشــگاه شــاهد درب هیئ

ــو  ــی و عض ــاون پژوهش ــر مع ــن امامی ف ــران«،  نظام الدی ــك ای گرافی

هیئــت علمــی دانشــکده هــر، دانشــگاه شــاهد دربــاره »شــیوه های 

نویــن تبلیغــات محیطــی« و بهنــام زنگــی مدیــر مســئول فصل نامــه 

ــی و  ــك در توســعه اجتاع ــش گرافی ــاره  »نق »پژوهــش هــر« درب

تعالــی فرهنگــی« ســخرانی كردنــد. 

ــری  ــن روز در گال ــر همی ــز ع ــك نی ــی گرافی ــگاه روز جهان منایش

ــا در 3 بخــش: دانشــجویی،  اســتادان و آزاد  ــو مؤسســه صب ــال ن خی

گشــایش یافــت. آثــار ایــن بخــش در كلیــه گرایش هــا و شــاخه های 

گرافیــك شــامل: پوســر،  تصویرســازی،  طراحی نشــان و نشــان نوشــته 

)لوگــو(، تصویرســازی روایــی،  تصویرســازی كتــاب كــودك،  انیفوگرافی، 

ــه شــد و در انتخــاب  ــی ارائ ــد، صفحــه آرای فتوگرافــی، طراحــی جل

ــك از دســتاوردهای گرافیكــی  ــی نزدی ــا منای ــار ســعی شــد ت ــن آث ای

ــن  ــای ای ــا و خالقیت ه ــی و نوآوری ه ــدان ایران ــوان هرمن ــل ج نس

حــوزه ترســیم شــود.

همچنیــن كارگاه خلــق اثــر همــراه بــا داوری و اهــدای جوایــز نفــرات 

برتــر نیــز عــر چهارشــنبه 8 اردیبهشــت و پــس از پایــان هایــش از 

ســاعت 14 تــا 20 در مؤسســه مطالعــات جامــع هر برســام برگزار شــد. 
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الهام طالبی

ــاب  ــب كت ــن پژوهــش خــود را در قال ــو تازه تری ــر حســین ذكرگ امی

»اســطوره شناســی و هــر هنــد« منتــر كــرد.

ــف  ــش و تألی ــه پژوه ــد«  ب ــر هن ــی و ه ــطوره شناس ــاب »اس كت

ــن  ــه م ــط مؤسس ــر رشق، توس ــگر ه ــو، پژوهش ــین ذكرگ امیرحس

ــد. ــر ش ــر منت ــتان ه فرهنگس

كتــاب »اســطوره شناســی و هــر هنــد« حاصــل پژوهــش نگارنــده 

پــس از ســال ها عزیمــت بــه هنــد اســت كــه براســاس متــون كهــن 

و متأخــر ادیــان هنــد نگاشــته شــده اســت.

ــان  ــه بی ــش ب ــده كتاب ــرای خوانن ــه ب ــو در دیباچ ــین ذكرگ امیرحس

ــی  ــه واكاوی و واپژوه ــرش را ب ــال از عم ــزده س ــه پان ــه چگون اینك

ــته  ــتاوردهایی داش ــه دس ــن راه چ ــرده و در ای ــپری ك ــر رشق س ه

اســت؛ مــی پــردازد. وی بــا طــرح ســواالت و ابهامــات ذهنــی اش  و 

پاســخ بــه  آنهــا؛ شــوق كشــف دنیــای پــر راز و رمــز كهــن رشق را در 

خواننــده می پرورانــد.

آنچــه بیــش از هــر چیــز نظــر ایــن پژوهشــگر را دربــاره هــر 

هنــد جلــب كــرده اســت، درك عمیــق ارتبــاط كهــن میــان ایرانیــان 

و هندیــان تــا بــه امــروز بوده اســت. وی در دیباچــه اش چنیــن 

ــاد و  ــن هفت ــد رسزمی ــر هن ــد: »مگ ــخ می ده ــش هایی را پاس پرس

دو ملــت و معبــودان كثیــر نیســت؟ پــس چــرا ایرانیــان مســلان  تــا 

ــته اند؟«  ــد دلبس ــه هن ــدازه ب ــن ان ای

از ســوی دیگــر، ذكرگــو  دربــاره ایــن همدلــی و 

ــد:  ــدن می افزای ــان دو مت ــویه می ــاط دوس ارتب

ــی ام از  ــفرهای تحقیقات ــان س »در جری

مــزار صوفیــان  بنــام 

تازه ترین پژوهش از دنیای پر رمز و راز هرن هندكتاب»اسطوره شنایس و هرن هند« منتشر شد:
اولیــا،  خواجه نظام الدیــن  الدیــن،  معیــن  خواجــه  چــون  هنــد 

ــه  ــدم ك ــه وضــوح دی ــن بختیاركاكــی و دیگــران  ب خواجه قطب الدی

هندوهــا، ســیك ها و جین هــا بــا حضــور دل بــه زیــارت مقابــر ایــن 

می رونــد.« مســلانان 

ــات و  ــت، ابهام ــن دو مل ــان ای ــر می ــق خاط ــن تعل ــن روی ای از ای

ــخصیت های  ــه  ش ــه مطالع ــا ب ــت ت ــنده را در پی داش ــر نویس تحی

برتــر ایــن متــدن بپــردازد. وی معتقــد اســت بــرای ایرانیــان مطالعــه 

اســطوره، تاریــخ و ســیر تحــول هنــد؛ مطالعــه یــك فرهنــگ بیگانــه 

و قــوم اجنبــی نیســت. 

ــی  ــتی تاریخ ــم زیس ــه ه ــاره ب ــا اش ــر رشق ب ــگر ه ــن پژوهش ای

ــی و  ــتای ایران ــال اوس ــاط و اتص ــان و ارتب ــان و هندی ــاکان ایرانی نی

ودای هنــدی اذعــان داشــته كــه هرچــه بیشــر در ایــن وادی واكاوی 

كــرده، بــه اشــراكات عمیق تــری میــان ایــن دو متــدن دســت یافتــه 

اســت. 

یكــی از برجســته ترین ویژگی هــای ایــن كتــاب مجموعــه 140 

تصویــری اســت كــه در طــی 25 ســال پژوهــش و ســفر به كشــورهای 

ــرد  ــزی  گ ــزی و اندون ــن، مال ــال، چی ــتان، نپ ــكا، پاكس ــد، رسیالن هن

آمده انــد.

ایــن تصاویــر  مشــتمل  بــر تندیس هــا، نقــش برجســته هایی از آثــار 

معــاری نقاشــی و طــرح هــای متعلــق  بــه متــدن دره ســند اســت 

و حــدود 4000 ســال قدمــت دارد كــه جدیدترین شــان مربــوط بــه 

دوران معــارص اســت.

همچنیــن كتــاب دارای واژه نامــه تخصصــی اســت. نگارنــده بــا 

تدویــن واژه نامــه تخصصــی در انتهــای كتــاب كوشــیده اســت 

تــا فهــم مطالــب و واژگان نا آشــنا را بــرای مــا 

فارســی زبانــان تســهیل منایــد. ایــن كتــاب 

ارجاعــات  و  پی نوشــت ها  دارای 

پژوهش هــای  از  علمــی 

كــه  اســت  نگارنــده 
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خــود بــر غنــای مطالــب درج شــده می افزایــد. 

در نهایــت نگارنــده در ایــن اثــر كوشیده اســت تــا بــا مطالعــه هــر 

هنــد براســاس متــون كهــن ضمــن اشــاره بــه ایــن تغییــرات ســاختاری  

در حــد امــكان  میــان دو دوره كهــن و متأخــر پیونــد دهــد. 

در بخشــی از كتــاب دربــاره شــخصیت مانــو، ابوالبــر هنــد، چنیــن 

ــو دســت در آب  داشــت  ــم: »روزی مان ــه می خوانی ــده اســت ك آم

كــه نــاگاه  ماهــی كوچكــی در دســت او آمــد. مانــو بــا تعجــب بــه 

ــاه  ــه ســخن دهــان گشــود و از او پن ــرد و ماهــی ب ــگاه ك ماهــی ن

خواســت. مانــو هنــوز در بهــت بــود كــه ماهــی چنیــن گفــت :»ای 

مــرد  رشیــف درنــگ مكــن كــه مــن امــروز محتــاج تــوام  و بــدان كــه  

ایــن نیكــی تــو بی نتیجــه  نخواهــد مانــد و مــن بــه تالفــی آن تــو را 

از ســیل عظیمی كــه زمیــن و همــه موجــودات آن را تهدیــد بــه فنــا 

می كنــد، نجــات خواهــم داد.« مانــو پذیرفــت. كاســه ای  كوچــك را 

پــر از آب كــرد و ماهــی را در آن گذاشــت. ماهــی بــه رسعــت رشــد 

كــرد، بــه طــوری كــه آن ظــرف كوچــك دیگــر جوابگــوی نیــاز او نبود. 

ناچــار مانــو او را در تنــگ بزرگــری جــای داد  لیكــن دیــری نپایــد 

كــه تنــگ هــم بــرای جســم رسیــع الرشــد ماهــی كافــی نبــود. مانــو 

ناچــار  او را بــه حــوض آبــی انتقــال داد، ولــی پــس از مدتــی  جســم 

ــاورد.   ــه او را نی ــت جث ــه حــوض كفای ــد  ك ــزرگ ش ــان ب ماهــی چن

ــی همــه  ــدك زمان ــه یافــت و در ان ــان  ادام ــن ســیر رشــد همچن ای

آبگیرهــا بــر وی تنــگ شــدند و تنهــا اقیانــوس بــود كــه می توانســت 

ــرك و  ــردی زی ــه ف ــو ك ــم او را در خــود جــای دهــد. مان ــه عظی جث

هوشــمند بــود. دریافــت كــه چنیــن عظمتــی تنهــا می توانــد تجلــی 

ویشــنو )خداونــد محافــظ كائنــات( باشــد. ماهــی كــه از افــكار مانــو 

مطلــع بــود.  دوبــاره بــه ســخن درآمــد وی را هشــدار داد كــه طغیان 

عظیمــی در پیــش اســت. پــس بــه او امــر كــرد كــه بــرای در امــان 

ــك كشــتی  ــره ارض، ی ــات ك ــان و حفــظ  حی ــای طوف ــدن از بالی مان

ــتی   ــی كش ــدك زمان ــرد و در ان ــت ك ــو اطاع ــد. مان ــا كن ــزرگ  بن ب

عظیمــی بنــا كــرد.« 

آســانی)حیطه  ایــزدان  عنوان هــای  بــا  بخــش  ســه  در  كتــاب 

زمینــی  ایــزدان  و  میانــه(  برزخی)فضــای  ایــزدان  فرمانروایــی(، 

شده اســت.  نگاشــته 

ــف   ــش و تألی ــه پژوه ــد«  ب ــر هن ــی و ه ــطوره شناس ــاب »اس كت

امیــر حســین ذكرگــو، پژوهشــگر هــر رشق، از انتشــارات  مؤسســه 

مــن فرهنگســتان هــر بــا قیمــت 45 هــزار تومــان روانــه بــازار نــر 

شــده اســت. 
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جلیل ضیاء پور پدر نقایش مدرن در ایران

جلیــل ضیــاء پــور در 5 اردیبهشــت ســال 1299 در بنــدر انزلــی 

ــا گل  ــه مجســمه ســازی ب ــی ب ــان گذاشــت. وی از كودك ــه جه ــا ب پ

مــرداب  انزلــی و موســیقی عالقــه  داشــت و پــس از امتــام تحصیــل 

در ســال 1317 بــه تهــران آمــد و بــه هرســتان موســیقی رفــت امــا 

چنــدی نگذشــت كــه اســتادان خارجــی بــه كشــور خــود بازگشــتند و 

ــه تحصیــل در ایــن رشــته ادامــه دهــد؛ بــه همیــن  وی نتوانســت ب

دلیــل بــه مدرســه صنایــع مســتظرفه رفــت و تحصیــالت خــود را در 

ــه داد. در ســال 1320  ــع دســتی و هرهــای ســنتی ادام رشــته صنای

وارد دانشــكده هرهــای زیبــا شــد و بــا کســب مقــام اول و دریافــت 

مــدال درجــه یــك فرهنگــی از طــرف دانشــكده بــا بــورس اهدائــی، 

رهســپار فرانســه شــد و در دانشــرای عالــی ملــی هرهــای زیبــای 

پاریــس در رشــته هرهــای تجســمی بــه ادامــه تحصیــل پرداخــت. در 

ســال 1327 پــس از بازگشــت بــه وطــن بــا جــواد حمیــدی، حســین 

كاظمــی و برخــی از هرمنــدان آن زمــان بــه فعالیــت جــدی در عرصه 

نقاشــی معــارص پرداخــت و در ســال 1328 بــا هم فكــران خــود 

انجمــن هــری را بــا عنــوان »خــروس جنگــی« پایــه گــذاری كــرد كــه 

مجمعــی پیــرو در زمینــه طــرح عرصه هــای هــر نــو شــامل ادبیــات، 

تئاتــر، موســیقی و نقاشــی بــود و مجلــه ای با همیــن عنــوان را منتر 

كــرد و در همیــن ســال نظریــه اش را در مــورد هر تجســمی )نقاشــی( 

بــه نــام »لغــو نظریه هــای مکاتــب گذشــته و معــارص - از پریمیتیــو 

ــدان شــیوه گذشــته،  ــد مقل ــه نق ــرد و ب ــا سوررئالیســم« مطــرح ك ت

مدرنیســت های بی ریشــه از فرنــگ برگشــته، واپــس گرایــان تــوده ای 

و پیگیــران روش كهنــه اورپایــی پرداخــت. 

ضیــاء پــور بــر آن بــود كــه فرهنــگ بومــی و هویــت ایرانــی خــود را 

حفــظ منایــد و بــا زبان هــای جهانــی بــه عرضــه آثــار خــود بپــردازد و 

فرهنــگ خــود را تعالی بخشــد. آثــار وی بــه دلیل دارا بــودن مضامین 

اصیــل ایرانــی، ساده ســازی در فیگورهــا، پایبنــدی بــه ســطوح ســنتی 

بــه همــراه خطــوط هندســی کوبیســم، آگاهــی بــه ترکیــب بنــدی و 

بطــور کلــی شــیوه خــاص نقاشــی معــروف اســت. ســفر تحقیقــی وی 

بــه کویــر و نواحــی مختلــف ایــران بــرای کاوش هــای مــردم شــناختی، 

ــار، آداب و  توجــه او را بــه زندگــی ایلیاتــی جلــب کــرد. او نــوع رفت

ــار  ــد و در آث ــان را درخــور توجــه دی ــورآالت آن رســوم، پوشــاک و زی

خــود از ایــن منابــع ســود جســت و بــه ســبب گرایــش تحقیقــی اش 

در زندگــی روســتاییان، مضامیــن ایلیاتی بــه گونه ای متثیلــی در آثار او 

ظاهــر شــد. روشــنگری های ژورنالیســتی، پژوهش هــای ایران شناســی 

و فعالیت هــای فرهنگــی و آموزشــی بــرای خلــق آثــار بیشــر، وقــت 
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کمــری بــرای او بــه جــا گذاشــت کــه بتوانــد بــه خلــق آثــار بیشــری 

بپردازد

او در ســال 1331 از ســوی اداره كل هرهــای زیبــای كشــور دعــوت 

بــه كار شــد و پــس از آن ماموریت هــا و مشــاغل مختلفــی از جملــه 

ــه  ــه و پران ــمی دخران ــای تجس ــتان های هره ــذاری هرس بنیان گ

تهــران، دانشــكده هرهــای تزئینــی و ریاســت مــوزه مردم شناســی را 

می تــوان برشــمرد. پــس از بازنشســتگی نیــز بــه پژوهــش، تألیــف و 

ــی،  تدریــس در دانشــکده های هرهــای دراماتیــک و هرهــای تزئین

دانشــگاه مجتمــع هــر اســالمی، تربیــت مــدرس و الزهــرا پرداخــت. 

ــٔه  ــیوه های نقاشــی و ارائ ــان ش ــف بی ــل ضع ــارٔه عل ــه ای درب »نظری

ــاک  ــن«، »پوش ــران زمی ــی در ای ــر تراش ــر پیک ــی کار«، »ه چگونگ

باســتانی ایرانیــان تــا پایــان دورٔه ساســانیان«، »تاریــخ هــر عمومــی 

رشق، خاورمیانــه و اروپــا«، »تحقیقــی دربــارٔه وضــع عمومــی، 

ــر  ــر ه ــخ مخت ــالن«، »تاری ــم آباد گی ــردم قاس ــکونت و آداب م س

ایــران و جهــان«، » پنجــاه ســال هــر تجســمی ایــران معــارص )از زمان 

کــال امللــک تــا کنــون(«، » پوشــاک مــردم کهــن فــالت ایــران )پیــش 

از ورود آریاهــا( تــا دوره مادی هــا«، »پوشــاک زنــان ایــران از کهنریــن 

زمــان«، »زیورهــای زنــان ایــران از دیربــاز تا کنــون«،  »آشــنایی با رنگ 

آمیــزی در آثــار هــری از کهنریــن زمــان تــا دوره صفویه« و »پوشــاک 

هخامنشــی ها و مادی هــا بــر مبنــای نقــوش تخــت جمشــید« از 

ــد.  ــه شــار می رون ــه تألیفــات وی ب جمل

جلیــل ضیــاء پــور در ســن 79 ســالگی در روز سه شــنبه، مــورخ 

ــر  ــاری در اث ــخت بی ــودن دوره س ــپری من ــس از س 30 آذر 1378 پ

نارســایی قلبــی در بیارســتان تــوس تهــران درگذشــت و دو روز بعــد 

ــرا آرام  ــت زه ــدان بهش ــٔه هرمن ــورخ 2 دی در قطع ــنبه(، م )پنجش

گرفــت. 
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