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 مجلــه ی رشــد آمــوزش هنــر، آثــار همــه ی هنرمنــدان و اســتادان و صاحب نظــران، بــه ویــژه معلمان و مدرســان هنــر و نیــز هنرجویان و 

دانش جویــان رشــته های هنــری را  كه در نشــریات عمومی منتشــر نشــده باشــد، برای چــاپ می پذیرد.  مطالب ارســالی باید بــا اهداف كالن 

آمــوزش هنر در نظام آموزشــی كشــور همخوان باشــد و به حل مشــكالت ریز و درشــت آمــوزش هنر در مــدارس و مراكز رســمی آموزش كمك 

كند.  مطالب باید با خطی خوانا بر یك روی كاغذ نوشــته شــود و حاشــیه ی صفحه و فاصله ی ســطرها برای اِعمال ویرایش مناســب باشــد.  

حجــم مقــاالت از ۱۵ صفحه ی دســت نویس و ده صفحه ی حروفچینی بیشــتر نباشــد.  اگــر مطلبی، عكس یا تصویــر و جدول و نمــودار دارد، 

جای قرار گرفتن آن ها در حاشیه ی صفحات مشخص شود  و تمام موارد به صورت لوح فشرده  (با فرمت tif یا jpg و dpi حداقل سیصد) همراه متن فرستاده شود.

  كپی صفحات اصلی متن ترجمه ضمیمه شــود تا در صورت لزوم، بررســی صحت ترجمه و همخوانی آن با متن اصلی ممكن باشــد.  اهداف 

مقالــه و چكیــده ی آن همــراه پنج كلیــد واژه در صفحه ای مجزا ضمیمه شــود.  معرفی كوتاه پدیدآورنده، همراه نشــانی و مخصوصاً شــماره ی 

تلفن او در برگه ای جدا پیوســت باشــد.  پی نوشــت ها و منابع باید كامل و شــامل نام نویســنده، مترجم، نام كتاب، محل نشــر، ناشر، سال انتشار 

و شــماره ی صفحــه باشــد.  مجلــه در رد، قبول، ویرایش و تلخیــص مطالب آزاد اســت.  مطالب چاپ شــده، لزوماً بیانگر دیــدگاه گردانندگان 

مجله نیســت و مســئولیت پاســخگویی با پدیدآورنده اســت.  دفتر مجله از نگهداری یا بازگرداندن مطالب رد شــده، جز در موارد خاص، معذور 

اســت.  ترتیــب چــاپ مطالــب، به معنــای درجه بندی و ارزش گذاری نیســت، بلكه بر حســب مالحظات فنی و رعایت تناســب و تنوع اســت.
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بهارتان مبارک

 موضوع جلد: ۲۸ اردیبهشت، روز جهانی موزه و میراث فرهنگی



در تــرم آخــر كالِس دانشــجو- معلامن هــرن، روزی از 

آن ها خواســتم كه نگاه و تلقی  خودشــان را از زنگ هرن و 

معلــم محبوب هرن بیــان كنند. از آن ها خواســتم، تصویری 

از «معلــم هرنی كــه در آینده خواهند بود» نشــان دهند. 

بحــث، آرام آرام باال گرفت. در اندك زمان محورهای جذابی 

بــرای عالقه مند كردن اولیه فراهم شــد. دانشــجویان فعلی 

و معلــامن هــرِن آینده رنگین كامنــی از رویاهای خود را در 

طیفــی زیبــا از باورهای خیالــی تا واقعیات دســت نیافتنی 

زمیِن ســخت تعلیم و تربیت و مقوله ی پیچیده ی آن، یعنی 

«انســان» بیان كردند. 

معلامن هــرن در برخورد با دانش آموزان خود دوســت 

داشــتند كه اولین تالش های هرنی آن ها بــر بچه ها تأثیرات 

فــراوان بگــذارد. آن هــا عالقه منــد بودند كــه «جمله » ای 

تأثیرگــذار بیان كنند؛ یكی می گفــت: «خداوند هرن را برای 

بهره گیــری از زیبایــی خلق كرده و ایــن زیبایی، 

تجلــی خداوند هرنآفرینی اســت كه هر روز 

خــود را در ارتباط با او می بینیم. كســی كه 

موالنــای بزرگ از او در مثنوی معنوی با 

عبارت «ادیب خوش نویس» یاد 

می كند:

«چند حرفی نقش كردی از رَقوم

سنگ ها از عشق آن شد، همچو موم

زان حروفت شد َخرِد باریك ریس

نسخ می كن ای ادیِب خوش نویس 

در خور هر فكر بسته بر عدم

دم به دم نقش خیالی خوش رقم»

دیگری می گفت: «مــن هرن را پلی برای پرواز 

روح بچه هــا معرفــی خواهم كرد و با افكارشناســی 

آن ها، ســعی می كنم كه برایشــان توضیح دهم، هرن در 

در هر دل و ذهنی خانه دارد و با آن می تواند سازگار 

شــود؛ اما این سازگاری به دلی حساس و باوری تازه و 

نگاهی متفاوت نیاز دارد: 

«بر شاخسار شور َگِز پیر، مرغكی

گوید نگاه تازه بیاور كه بنگری

در زیر آفتاب، همه چیز تازه است.»

آن یكــی می گفــت: «بــرای رفــنت بــه كالس هرن، 

دست مایه های الزم را با خود باید برداشت و تأكید می كرد 

كه زنگ درس هرن قبل از این كه فقط تدریس هرن باشد، 

هرِن درس دادن مقوله های هرنی اســت. پس بگذارید 

از همیــن ابتدا، هرن را فقط یك درس 

درس هــــــــــــرن و مـــعلــــ
رسدبیر
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قـدر اهـل هـرن كسـی دانــد   



و بعد هم فقط منره ندانیم؛ زیرا به باور برنامه ریزان درسی 

و نگاه نوی آن ها، مقوله ی هرن در مدرســه، «فرادرســی» 

اســت و شاید بتوان از نگاهی مقایسه ای، آن را با درس انشا 

قیاس كرد. بی دلیل نیســت كه معلامن هــرن، زنگ هرن را زنگ 

«تنفس روح» می دانند و معتقدند كه هرن فرصتی طالیی برای 

آرام بخشی و تلطیف روح پاك دانش آموزان است. در كالس هرن، 

دانش آموزان با پرواز روح آشنا می شوند.» 

معلــامن هــرن می گفتند: «مــا برای این كــه به این 

پرواز روح، قوت و بال گشــوده تر بدهیم، از بچه ها 

می خواهیم كه جایگاه خودشــان را تصور كنند 

و بعــد، همین تصور را بــه مدادرنگی های 

خویش بسپارند و آرام آرام، غوغای درون 

را در فضایــی از رنــگ و نقــش بر 

صفحه بنشانند. 

«از  می گفتند:  هرن  معلامن 

می خواهیم،  بچه ها 

خود  برداشت 

از  را 

ــم محـــبـوب هــــــــــــــرن

روز و شب، از خوب و بد، اكنون و آینده هر گونه دوست دارند، 

روی كاغذ بیاورند؛ برایشان از ظرفیت های هرنهای كالمی كه 

شعر و قصه و منایش و تئاتر مدرسه، منودهای عینی آن هاست، 

سخن می گوییم و رسانجام از هرن ارزشمند تصویر كردن معرفت، 

كه  كرد  خواهیم  صحبت  خوش نویسی  و  خوش نگاری  یعنی 

چگونه می توان از پنجره ی آن  در باِغ همیشه  سبز ادبیات فارسی 

و از خوش آهنگی و تركیب خط و جاذبه ی خط روان تحریری، 

می توان سخن گفت. 

بحث همچنان كه پیش می رفت، به این جمع بندی رسیدیم 

كــه تعلیم و تربیت با تلطیــف روح و آماده كردن روان بچه ها 

به بیشرتین مثرآفرینی خود می رسد؛ با دانشجو- معلامن هم آوا 

شدیم كه هرچند ســهم ساعِت هرن در مدرسه كم است؛ اما به 

قول «سهراب ســپهری»، همین «فرصت سبز حیات» را بهرتین 

توشــه برای كار جدی باید تلقی كرد. كاری كه معلامن وارســته 

و اســتادان هرن پیش از این كرده انــد و امروزه از آنان به عنوان 

معلامن محبوب هرن یاد می كنیم؛ زیرا این نكته را نیك می دانیم 

كه آدمی از معلم محبوب، بهرت و بیشرت می آموزد؛ اما به راستی، 

آیــا از عمق زحامت معلامن محبوب هرن در این وادی آگاهیم؟ 

شــاید تالش امروز ما كه راه دیروز معلامن محبوب خود را طی 

می كنیم، ما را به این باور رسانده باشد:

«قدر اهل هرن كسی داند

كه هرننامه ها بسی خواند»
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   كه هـرننامـه هـا بسـی خـواند
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گفت وگو: اسامعیل صدیق

تخّیل هرنی در گفت وگو  با  فاضل نظرى 

زيبايى در زيبا فكر كردن است

فاضــل نظری متولــد ۱۳۵۷، شــاعر جــوان خوش قريحه 

و خيال پردازی اســت كه شــعر روان او، رسشــار از عواطف و 

احساسات لطيف است. سه كتاب او، گريه های امپراطور (چاپ 

دهم)، اقليت (چاپ هشــتم) و آن ها (چاپ هشتم)، هم چون 

اتفاقــی در فضای ادبــی، توجه جدی مخاطبــان را برانگيخته 

است. 

نظری در اين گفت وگو نقش تخيل را در ژرفابخشــيدن به 

هرنهای تجسمی واكاوی می  كند. مخاطب های وی دبريان هرن  

و ديگر دست اندركاران تعليم و تربيت كشورند. 
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� از خودتــان بگوییــد. از دلبســتگیت بــه شــعر و 

نقطه هــای آغازیــن كار شــاعری تان. بــه وقتــی دانش آموز 

بودید، برگردیم. به ســال هایی كه این جرقه های اولیه شكل 

می گیــرد. 

در حــوزه ی ادبیات، فكر می كنم اواخر دوره ی راهنامیی 

بود كه آرام آرام انس من با شــعر بیشــرت شــد. خداوند هم 

امروز شعر را هم چون تفننی مبارك به زندگی ام داده اســت. 

«بر حاشــیه ی كتاب چون نقطه شــك بیكار نی ام

 اگرچــه در كار نی یــم (ِنَیــم)» 

من در واقع همیشــه شعر می گویم. شعر در زندگی من 

بوده اســت. من به هرن خوش نویســی عالقه مند بودم و االن 

هم آن را دوســت دارم. وقتی به تابلوهای خوش نویسی نگاه 

می كــردم، زیبایی آن تابلو در جمله ای نوشــته شــده بود؛ به 

همین دلیل من در میان خوش نویسان هم روزگارمان، فقط از 

كارهای برخی از بزرگواران خوشم می آید. به این دلیل كه هم 

در شكل و هم در محتوا غنی تر است؛ به خصوص آن كه شعر 

به همه ی هرنها طوری رسایت كرده است و دست خودش را 

باز كرده اســت. چنان كه در موسیقی، خوش نویسی و گرافیك 

حضــوری جدی دارد، در ســینام نیز جلوه ای دیگر از شــعر، 

یعنی تخیل شــاعرانه گاهی به تصویر كشــیده می شــود. 

� به طور طبیعی شــام رفتیــد رس بحث اصلی و من 

می خواســتم ایــن را پیش تر مطــرح كنم كه تأثیر شــعر بر 

هرنهای تجســمی چیســت. ما افرادی را داریم كه در شــعر 

دســتی دارند و شــعرهای خوبی هم می گوینــد. وقتی وارد 

هرنهای تجســمی هم می شــوند، انعكاس روح شــعر باعث 

می شــود كه كار تجســمی آنان روان تر شــود. 

ببینیــد در واقع شــعر قبل از آن كه یك اثر هرنی باشــد، 

نوعی نگاه كردن به دنیاســت؛ یعنی شعر محصول یك نگرش 

اســت و شــاعران به تناسب نگاهشان به هســتی با یكدیگر 

متفاوت می شــوند. هر یك از شاعران، ممكن است دنیا را از 

یك منظری ببیننــد. در نتیجه ی تفاوت زاویــه ای كه انتخاب 

كردنــد برای متاشــای چشــم انداز دنیا، روایت هاشــان هم با 

یكدیگر تفاوت می كند. حاال این روایت ممكن است در قالب 

كلمه بیان شــود. گاهــی هم ممكن اســت در قالب یك درد 

دل بیان شــود، گاهی ممكن اســت در قالب یك نقاشی یا در 

شــكل آواز یا موسیقی بیان شــود؛ چنان كه یك تابلوی نقاشی 

می تواند روایت یا گزارش نگاه ی شــاعرانه  باشــد؛ یعنی شعر 

عالی ترین تجلی نگاه شــاعرانه اســت. چون محدودیت های 

شعر نســبت به هرنهای دیگر كمرت است.از این حیث كه به 

چیز خاصی وابسته نیست؛ یعنی شام بدون یك مرتیال (ماده) 

خاص منی توانید نقاشی بكشید؛ اما می توانید آن نقاشی را در 

ذهن تــان  تصور كنید. شــعر با كمك كلمه هــا كه موجوداتی 

انتزاعی هســتند، می تواند آن تصویر را به شــام بنامیاند. 

مثــًال یك غروب آرام دریا یا یك خورشــید نارنجی كه در 

حال غروب كردن اســت و پرندگانی كه به شــكل هفت (۷) 

توی آســامن دارند پرواز می كنند. مــن این منظره را در واقع 

برای شام كشــیده ام؛ اما با كلامت، یعنی این تصویر می تواند 

بــا یك مفهوم انتزاعی بــروز پیدا كند و می توانــد به ابزار و 

وســایل دیگری متوسل شود؛ مثًال با فیلم برداری یا با عكس یا 

با نقاشــی یا با یك كار گرافیكی، یعنــی ترصيف در یك تصویر 

دیگــر. 

شعر به این معنا، هم چون اثری هرنی خیلی جاها حضور 

دارد. حاال ممكن است، آن جا اسمش را شعر نگذاریم؛ اما آن 

چیزی كه هست، ماهیت و جوهره ی شعر است. ممكن است 

اســم دیگری برایش بگذاریم. این واقعاً با همه ی آثار ارتباط 

دارد و حاال، به ويژه انســان ایرانی و فارســی زبان به خاطر 

ظرفیت های ویژه ای كه شــعر دارد، منی تواند از آن رصف نظر 

كند. شــام ببینید در گذشــته ستاره شناســان، اطبای حاذق و 

پزشــكان نامدار، شــاعر هم بودند؛ مثل ابوعلی ســینا. گاهی 

پادشاهان ما شاعر بودند؛ یعنی شعر چیزی بوده است كه در 

زندگی جریان داشته است.  طبیعتاً نقاشان، هم گاهی ممكن 

اســت دست به قلم بربند (شعر برسایند) و اصًال همه ی مردم 

روزگارمان دفرتی دارند برای نوشــنت درددل هایشــان. 

� شــام با شــعر تصویری را خلق كردیــد. می خواهم 

بدانــم آیا این تخیل هرنی اســت كه مــا می توانیم آن را به 

نقاشــی، خوش نویســی، گرافیك و هرنهای تجسمی به طور 

عام گســرتش بدهیم. آیا این هامن اســت؟

بله! در حقیقت هامن است. ما یك وجود عینی داریم و 

یك وجود ذهنی. یعنی همه پذیرفتیم كه ســیمرغ وجود دارد 

و همه می دانیم كه ســیمرغ بلورین چه شــكلی باید داشته 

باشــد یا اگر بخواهیم ســیمرغ را نقاشــی كنیم، احتامالً چه 

ويژگی هايی دارد یا این كه هیچ كس ســیمرغ را ندیده است و 

وجود عینی ندارد یا اســب بال دار كه هم می شــود حرفش را 

زد و هم  می شود نقاشی اش را كشید و هم می شود ترسیمش 

كرد. می شود نشان داد كه در قالب انیمیشن پرواز هم بكند؛ 

اما واقعیت این اســت كه آن اســب وجود عینی ندارد و تنها 

وجود ذهنی دارد. وجود ذهنی، مثل وجود عینی قابل ترصف 

اســت؛ اما دست انســان در تغییر و ترصف در وجود ذهنی 

خیلی بیشــرت از وجود عینى است؛ یعنی به پرواز درآوردنش 

در عــامل خیال. شــام می توانید منظره ی هــامن دریایى را كه 

من به هرن 
خوش نویسی 

عالقه مند بودم 
و االن هم آن 

را دوست دارم. 
وقتی به تابلوهای 
خوش نویسی نگاه 
می كردم، زیبایِی 

آن تابلو در جمله ی 
نوشته شده بود
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ترســیم كردیم، االن طوفانی كنید. هیچ اتفاقی منی افتد. صبح 

شــود یا شب شــود. در واقع ترصف در عامل خیال امكان پذیر 

اســت و قوه ی تخیل (خیال) اســت كه شــاعران و هرنمندان 

را بــه جهان ایده ال رهنمــون می كند. اگر چه ممكن اســت 

تغییر جامعه ی امروز خیلی كار آسانی نباشد؛ در قوه ی تخیل 

شــاعران، رسیدن به زیبایی های حقیقی كار دشواری نیست و 

هرنمند كســی اســت كه آن زیبایی ها را نقاشی می كند و آن 

زیبایی هــا را عرضــه می كند و برای عرضــه آن زیبایی ها هم 

كافیست كه زیبا فكر كند و جهان ذهنی اش را زیبا كند. وقتی 

بتوانــد جهــان ذهنی اش را زیبا كند، در واقع نشــانه هایی از 

زیبایی  را برای مردم ترسیم می كند و این روایت زیبایی مردم 

را به ســمت زیبایی هم هدایت می كند. گفت: «یا من اظهر 

الجمیل و ســرت القبیح». خدا هــم زیبایی ها را ظاهر می كند.

طبیعتاً رسچشمه ی زیبایی در زیبا فكر كردن است. هرنمندان 

در عــامل تخیل خود می توانند جهــان دیگری را بیافرینند در 

واقع پایه ی اصلی خلق یك اثر 

هرنی، تخیل است؛ یعنی وقتی 

كــه كســی تصــوری از آن چه 

بخواهــد خلــق كند، نداشــته 

باشــد، امكان پذیر نیســت؛ اما 

این تصور جزئیات ندارد. تصور 

و تخیل شامل جزئیات نیست؛ 

بلكه جزئیــات آن كار در حین 

خلق اثر شــكل می گیرد؛ یعنی 

وقتی یــك نقاش یا یك شــاعر 

می خواهــد یك اثر هرنی تولید 

كند، از كلیت آن چه می خواهد 

تولید كنــد، در جهان ذهنیش 

آگاه اســت؛ اما وقتی بخواهد به شــكل عینی عرضه كند، چه 

تفاوت هایــی با آن اصلــی خواهد كرد. این دیگــر در اختیار 

اهل هرن نیســت؛ یعنی باالخــره ترصفاتی در آن اتفاق افتاده 

كه ممكن اســت بــا آن چه در ذهنــش اتفاق افتاده اســت، 

متفاوت تر باشــد.

� پــس ما می توانیــم این گونه نتیجه گیــری كنیم كه 

هرچه الگوی ذهنی قوی تر باشد، باید امیدوار باشیم كه كار 

هم در منود عینی قوی تر باشــد؟

منی دانــم «قوی  تــر»، چه قــدر كلمــه ی دقیقی اســت. 

هرچه قدر در واقع متعالی تر باشــد؛ یعنی هر چه قدر برتر و 

مطلوب تر باشــد، یعنی آن تصویر ذهنی هرچه قدر متعالی تر 

باشــد آن چه خلق می شــود، متعالی تر خواهد بود؛ اما خلق 

آن تصویــر ذهنی، در واقع یك محصول اســت. ورودی هایی 

می خواهد؛ یعنی ذهن و دل آدمی ورودی هایی می خواهد تا 

بتواند آن محصول اولیه را كه تخیل اســت، تولید كند تا بعد 

به محصول ثانوی برســد كه اثر هرنی اســت.

� حاال من همین ورودی هایی كه شــام اشاره كردید، 

يعني پایان فرازی از صحبت شــام را مبنای یك ســؤال دیگر 

قرار می دهم. این ورودی ها چه هســتند. این مترین ها برای 

مثــال، خیــل بزرگی از دانش آمــوزان در دوره ی دبیرســتان، 

راهنامیی و ابتدایی حس زیبایی شــناختی دارند؛ يعنی حس 

زیبایی شــناختی بخشی است كه شــخصیت پایه ی این ها را 

تشــكیل می دهد. ما چه كار باید بكنیم كه آن ورودی ها كه 

قرار اســت در آن فرایند وارد بشــود تا به آن محصول نهایی 

ختم شــود. آیا الزمه اش مترین اســت یا این كه بگوییم فقط 

مــرغ خیــال را بایــد بــه پــرواز درآوریــم؟

این  كــه  اســت  طبیعی 

محصــول اولیــه اســت و به 

محض ایجــاد آن تخیل، ما به 

ابداع اثر هرنی منی رسیم؛ این 

تخیــل هــرنی و خیال پردازی 

عــرض  اســت.  كار  الزمــه ی 

كردم كه ورودی دارد. این كه 

نگاه  نوع  چیست،  ورودی ها 

را  آن  هســتی  بــه  هرنمنــد 

تعییــن می كند كــه محصول 

محصــول  اســت.  تربیــت 

اســت  هرنمنــد  مطالعــات 

و محصــول این هــا، یك پایه ی موضوع اســت و پای دیگرش، 

جوششــی بودن كار است؛ یعنی دل شاعر. توانایی های شاعر 

از مســیر مترين كردن، خطا كردن، ســعی كــردن و خطاها را 

تكرار نكردن و فضاهای تازه را تجربه كردن حاصل می شــود؛ 

مثل كســی كــه می خواهد تازه زبان باز كند. ســخنوران عامل 

هم همه ی آداب ســخن گفنت را منی دانستند؛ اما چطور آن ها 

به این مســیر رســیدند. آن ها نرتسیدند از خطا كردن. ای بسا 

كودكــی خطا هم بكند، تشــویقش هم كننــد. وقتی یك لفظ 

را خطــا ادا می كند؛ همــه می گویند آفرین! دوباره بگو. برای 

این كه بار دوم گفنت این كلمه با بار اول گفنت متفاوت اســت 

و هر بار كه بگوید، بهرت می شــود. 

یكــی از پایه های اصلی تخیل اســت؛ یعنی خیلی از این 

تخیالت در مسیر تجربه به دست می آید. جهان ذهنی آدمی 

رسچشمه ی
 زیبایی

 در 
زیبا فكر كردن است
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یك بخش اش حاصل مطالعه اســت، یك بخش آن تجربه است 

و فرد باید شــهود كرده باشد یا مشاهده كرده باشد. منی توان 

منكر مشــاهده شد؛ یعنی كسی كه به شهرهای مختلف سفر 

كرده اســت، وقتی بخواهد موضوعی را توصیف كند با كسی 

كه ندیده اســت، خیلی تفاوت دارد. تصور مــا از دنیایی كه 

هنوز اصالً ندیدیم، با كســی كه آن دنیا را دیده است، خیلی 

متفاوت اســت.

حــاال الزم نیســت كــه الزاماً برویــم آن دنیــا را ببینیم. 

می توانیم با مطالعه كردن، پرسیدن و بیشرت از همه و مهم تر 

از همه با فكر كردن به آن برســیم. هرنمنــد هم روزگار ما از 

مترین كردن نباید برتسد. از اشتباه نوشنت و اشتباه انجام دادن 

نباید برتســد و آن چیزی كه بد اســت، اشــتباه كردن نیست؛ 

بلكه بد، اشــتباه را تكرار كردن اســت و این كه از این اشتباه 

درســی نگیریم. كســی كه اشتباه كرده اســت و آن اشتباه را 

تكــرار منی كند، یك قدم به جلو رفته اســت؛ مانند كســی كه 

وقتی یك نشــانی را اشتباه رفته 

اســت، دیگــر بــه آن خیابان 

منــی رود. ممكن اســت به یك 

مســیر غلط ديگر بــرود؛ ولی 

دیگر به آن مسیر قبل منی رود. 

چون آگاهانه رفته اســت؛ اما 

كســی كه به طــور اتفاقی به 

مقصدی رسیده است، بار دوم 

ممكن اســت نتواند آن مسیر 

را تكرار كند. ممكن اســت بار 

دوم اشــتباه كند، پس اشــتباه 

آگاهانه در خلق یك اثر هرنی 

گاهی بهرت از یك كار درســت 

ناآگاهانه است. ممكن است شام از رس ناآگاهی یك اثر هرنی 

خلــق كنید؛ بدون این كه بر آن خودآگاهی داشــته باشــید و 

دیگــر نتوانید تكرارش كنید یا از آن بهرت خلق كنید یا تكثیرش 

كنید. این ها به نظرم پایه های اصلی ایجاد تخیــل هرنی انــد. 

در مسیر خلق اثر هرنی، استاد دیدن و استاد داشنت هم 

مهم اســت. اســتاد، نه به معنی سنتی اش كه دستم بگرفت و 

پا به پا برد؛ كســی كه آدم بتواند در راه خودش نشــانی ها را 

از او بپرســد و بتوانــد به او اعتامد كند. در مســیر خلق اثر 

هرنی، ما باید از این آدم ها در نظام پرورش هرنی مان داشــته 

باشــیم؛ یعنی كســانی كه می خواهند اثر هــرنی خلق كنند، 

شعر بگویند، بدانند یك نظر درست و مورد وثوق وجود دارد 

كــه اگر من رس چهــارراه گیر افتادم و به این نتیجه رســیدم 

كه بپرســم، بتوانم بپرســم. آن كسی كه می خواهد جواب مرا 

بدهــد، با من به گونــه ای برخورد كند كه مرا از این راه آمده 

پشــیامن نكند و بگوید كه اشــتباه آمدی، باید از طرف دیگر 

می آمدی. بگوید از خیابان دیگری هم می شود به آن جا رسید 

و آرام آرام بــا این راهنامیی ها به جایی برســیم كه یك نگاه 

و كلیتی از شــهری كه می خواهیم در آن شــهر بگردیم، پیدا 

بكنیــم و نشــانی ها و آدرس ها را پیدا كنیم. شــاید روزگاری 

كه كســی بیاید و به ما نشــان بدهد و همه ی قصه را بگوید 

گذشــته باشد؛ نشانی دادن هنوز رسجایش هست. كسانی به 

ما نشــانی باید بدهند؛ در نقش آموزشــگران هرن. 

� شــام اشــاره كردید به این كه به خوش نویســی هم 

عالقه منــد بودیــد و خیلــی برایتــان مهم بود كــه محتوای 

خوش نویسی واال باشد. بیاییم یكی كمی فضا را نزدیك كنیم 

به فضای دانش آموزی. یعنی آن فضایی كه شــام تجربه هاي 

اولیه ی شــعر را داشتید كه برای دانش آموزان عالقه مند منبع 

الهامی بشود و دبیران عالقه مند 

بتواننــد در فراینــد آمــوزش 

كشــور از این تجربه استفاده 

بكننــد.

ذهنــم  بــه  ابتــدا  مــن 

می رســید كه خلــق اثر هرنی 

و دروازه هــای خلق اثر هرنی 

برای هیچ كس بســته نیست. 

حاال ممكن اســت برای كسی 

خیلی گشــوده باشــد و برای 

دیگــري كمــرت، امــا بــه روی 

هیچ كســی بســته نیست. در 

سال های گذشته، منی دانم چرا، 

بخصوص در عرصه ی شــعر، ســعی شده اســت شعر را امری 

كامــالً مجرد جلوه بدهنــد؛ یعنی یك امر كامــًال تكرارناپذیر 

الوهی كه فقط بــا توجِه حرضت باری تعالی به عده ای خاص 

اتفاق می افتد و آدم های شــاعر و هرنمندان به طور كلی باید 

آدم های شــوریده ای باشــند و با شــوریدگی به آن برســند. 

به نظرم این ایده درســت نیست؛ اگرچه شاید گفنت این 

حــرف، برای شــاعران و هرنمندان، هم اعتبار بیشــرتی ایجاد 

كند و هم این كه دل چســب و دل پذیر باشــد، اما به نظر من 

خداوند این لطف را به همه كرده است كه جهان را از منظر 

هرن ببیند. ممكن است كسی از دیگران خاص تر باشد؛ اما نگاه 

انحصاری، بی رحمی در حق دیگران اســت. با این تعریف، به 

نظــرم می آید كه واقعاً هیچ وقت برای رفنت به عرصه ی خلق 

اثــر هرنی دیر نیســت و «هر دم كه دل به عشــق ما دهی، 

هرنمند هم روزگار 
ما از مترین كردن 

نباید برتسد. از 
اشتباه نوشنت و 

اشتباه انجام دادن 
نباید برتسد و آن 

چیزی كه بد است، 
اشتباه كردن نیست؛ 

بلكه بد، اشتباه را 
تكرار كردن است
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خــوش دمی بود.»  اگر تا امروز به رساغ شــعر نرفته ایم، اگر 

به رساغ خوش نویســی نرفتیم، اگر رساغ نقاشی نرفتیم، امروز 

می شود رفت؛ اما الزامی ندارد وقتی می خواهیم آن جا برویم 

بــرای قله های بلندش تالش كنیم. ما می توانیم از شــهروندان 

این كشــور باشیم از اهالی این هرن كشور باشیم. الزم نیست 

پادشــاه یا حاكم این شهر باشــیم. ما هم می توانیم عضو این 

خانواده شــویم و وارد محیط عشــق ورزی از راه هرن شویم. 

من فكر می كنم این در برای هیچ كس بســته نیست؛  اما آن 

دو تــا قاعده ای كه گفتم، یكی نرتســیدن از اشــتباه كردن  و 

این كه خیلــی ما را محافظه كار می كنند. یك وقت اســت ما 

برای اشــتباه كردن اشتباه می كنیم كه این غلط است؛ اما یك 

وقت برای یادگیری یك كار درست اشتباه هم می كنیم، داریم 

تجربه می كنیم و دوباره اصالحش می كنیم. این اشكال ندارد. 

خیلی هم خوب اســت. از این نوع اشتباهات نرتسیم و مترین 

و مامرســت داشته باشــیم و دیگر این كه جهان ذهنی مان را 

پیراســته كنیم. خیلی مهم اســت كه هرنمند بــا مراقبت، یك 

موضعی داشته باشد در برابر 

دنیا. باالخره این كه چشم انداز 

ویــژه ی خودت را پیــدا كنی. 

نظر خودت را در مورد عشــق 

بدانی و بنابراین با پارادوكس 

روبه رو نشــوي . 

مــن چنــد وقــت دیدم، 

پیش یكــی از خربنگاران كه با 

یك نفــر در طول چهار ســال 

هفــت گفت وگــو كــرده بود، 

آن هــا را كنــار هم گذاشــته 

بود و تناقضات بســیار بزرگی 

را درآورده بــود. ُخــب ســن پنجاه ســالگی دیگــر ســن این 

تناقض گویی ها نیست؛ یعنی این كه ما در ۵۰ سالگی به رشایط 

ثابتی باید رســیده باشــیم. این به این دلیل است كه ما هنوز 

درون ذهنامن آشــفتگی داریــم و هنوز به آن پنجره ای كه از 

آن دنیا را ببینیم، نرســیدیم. بله، رسانجام باید چشــم اندازی 

را پیــدا كنیم. پنجــره ای را پیدا كنیم حاال از این چشــم انداز 

گاهــی رو به چپ و گاهــی رو به راســت برمی گردانیم؛ اما 

این كــه یك دفعه یكــی رس برگرداند به این طرف دنیا و به آن 

طرف دنیا و به یــك موضع دیگری فكر كند و یك دفعه ۱۸۰ 

درجــه تغییر دیدگاه بدهد، معلوم اســت كه به رشایط ثابتی 

نرسیده است. 

مــن می گویم اگــر هرنمندان به ایــن یكــی، دو تا ُبعد 

توجه كنند كه برای هیچ كس این در بســته نیست و به ويژه 

جوان هــای هم روزگار ما كه می توانند رشــد كنند. معلم های 

آنان، معلم به معنای اعم آن (یعنی كســی كه هم عامل است 

و هم درس دادن بلد اســت)، نه كســی كه كارمند آموزش و 

پرورش اســت، باید آن ها را هدایت كند. الزم نیســت دست 

آن هــا را بگیرد یا آن ها را اجبار كند كه به این ســمت بروند؛ 

بلكــه چراغ هایی بايد بگذارد رس راه. اگر هرنجویان رســیدند 

به آن چراغ ها، راه را اشــتباه منی رونــد و انگیزه پیدا می كنند 

.مهم ترین چیز ایجاد انگیزه است. ما امروز انگیزه های كاذب 

برای خلق اثر هرنی داریم. واقعاً آن روز كه به ما گفتند، برو 

شعر بگو و وارد عرصه ی شــعر بشو، نگفتند بیا شعر بگو كه 

توی جشــنواره اول بشــوی و یك ســكه بگیری كه این خیلی 

پســت بــود و خیلی مرتبــه ی كوچكی بود. این كــه اگر برای 

كسی انگیزه شود، می شــود مثل برخی شاعران هم روزگار ما 

كه بعضی شــان تا یك جایی می آیند و بعد دیگر رها می كنند. 

چون مقصود حاصل شده است و دیگر انگیزه ای ندارد و متام 

می شــود. انگیزه ها را بايد متعالی تر كنیم و آدم ها با شناخت 

بیشرتی وارد عرصه ی هرن بشوند و آدم ها  

بفهمنــد همین كــه در ایــن فضــا نفس 

می كشند، فرصتی است و بروند به رساغ 

لذت هــای اصیل تر و ماناتــر. لذت هایی 

كه با آدمــی قدم بزند، راه بــرود، گریه 

كنــد و در خلوت هــای آدمــی او مباند، 

زوال ناپذیر باشد و متام نشود. حركت به 

سمت این جنس از هرن هم شاید برای ما 

انگیزه ی بودن ايجاد كند؛ یعنی انگیزه ی 

چنین لذت هایی، انگیزه ی هم نشــینی با 

شــعر، انگیزه ی دم خور بــودن با حافظ، 

انگیزه ی دم خور بودن با ســعدی و وارد 

شدن به لذت معنا و از دیدن تابلوی زیبا لذت بردن، از خلق 

یك نقاشــی خوب لذت بردن. آن هایــی كه اهل این قصه اند، 

هنوز معیارها و انگیزه هایشــان را با انگیزه های مادی عوض 

نكرده انــد، لذت دیدن یك تابلوی خــوب را با لذت خیلی از 

چیزهــای دنیــا عــوض می كننــد.

� آقای نظری، چون شــام قــدرت تخیل هرنی تان باال 

اســت، می خواستم از این فرصت اســتفاده كنم و بگویم كه 

اگر شام در جایگاه دبیر هرن وارد كالس شدید و دانش آموزان 

پیش رویتــان بودنــد، بــرای اولیــن جلســه چــه جملــه ای 

می خواســتید به آن ها بگویید.

مــن در آغاز شــاید به آن ها می گفتم، خودتان باشــید و 

خودتان را با اولین اثر هرنی تان نشــان بدهید؛ یعنی تصوری 

انگیزه ها را 
بايد متعالی تر 
كنیم و آدم ها با 
شناخت بیشرتی 
وارد عرصه ی هرن 
بشوند و آدم ها  
بفهمندهمین كه 
در این فضا نفس 
می كشند، یك 
فرصت است و 
بروند به رساغ 
لذت های اصیل تر 
و ماناتر
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را كه از خودتان دارید، شناختی را كه از خودتان دارید، منشأ 

حركتتان قرار دهید. وقتی آدمی خودش را نشناســد، منی داند 

كجا خواهد رفت و به هرجایی هم برســد، چه بســا به اشتباه 

برســد. در گام دیگــر، فرصــت تجربه كردن بــه دانش آموزان 

می دادم تا بچه ها براســاس عالقه و استعدادشان حركت كنند. 

بعضی هــا عالقه دارند و اســتعداد ندارند. اســتعداد متعالی 

ندارنــد كه بتواننــد خیلی جدی گام بردارند بعضی اســتعداد 

دارنــد؛ اما عالقه ندارند. پیش از هر چیز باید دســت این دو 

عنرص را در دست هم گذاشــت؛ یعنی عالقه و استعداد. بعد 

بايد جایی را كه به گره می خورند، كشف كنیم. 

توصیه ی دیگر من، این اســت كه بین عالقه و اســتعداد 

بچه ها آشــتی برقرار شــود. نقطه ی تالقی این دو را بايد پیدا 

كنند؛ بچه ها در كدام یك از رشــته های هرنی اســتعداد دارند 

و به كدام هرن عالقه مندند. بعد از مســیر تجربه باید استفاده 

كنیم  .

در پایان، توجه شــود كه این استعداد و عالقه با مترین و 

تجربه  حاصل می شــود. این روشی 

اســت كــه در ذهن من اســت؛ اما 

آن جمله ای كــه بخواهم به بچه ها 

(دانش آمــوزان) بگویــم، باید بدانم 

مخاطبانــم از چه ســنی اند، كالس و 

حال و هوا و فضای مدرســه را بايد 

ببینم. رشایط معلمی هم این اســت 

كه بــه اقتضای رشایط و بر اســاس 

اســتعداد دانش آمــوزان و عالقــه ی 

آن ها توصیــه كند. اگر این شــانس 

را داشته باشــم، سعی می كنم حتاًم 

همین كار را بكنم. 

� شام اولین شعر را كی رسودید؟ آیا   ناگهانی  آمد؟

یادم می آید كه مجموعه ای جمع كرده بودم از شــعرهای 

خــودم. فكــر می كنم ســوم راهنامیــی بودم كه تــوی ذهنم 

می خواســتم آن ها را چاپ كنم و برایش مقدمه هم نوشــتم. 

مقدمه اش را كه امروز نــگاه می كنم، خیلی خنده دار بود، اما 

دیگر هیچ یك از آن شعرها را پیدا نكردم. بعضی از آن شعرها 

ممكن است در حافظه ام باشد؛ اما آن چیزی كه جدی به نظرم 

آمد و دیگر آرام آرام توانســتم برای دوســتان خودم در كالس 

درس، در بعضی از جلســاِت شــعرِی دوســتانه و انجمن های 

ادبــی خودمان بخوانــم، هامن ســال های دبیرســتان بود كه 

تقریباً جدی تر شعر می گفتم و بیشرت شعر می خواندم تا شعر 

بگویم. 

حاال، اگر بخواهیم از هرن شعر كه در حقیقت، محصول 

خیال است، مثالی بزنیم كه برای روان شدن و بهبود هرنهای 

تجسمی مؤثر بوده است، شاعری داریم مثل سهراب سپهری. 

ســپهری به شاعر رنگ ها و نقاش شعرها معروف است. شعر 

و نقاشــی، گویی دو كفه ی ترازو هســتند. هرن ســهراب هم 

در شــعر و هم در نقاشــی اش واالســت. هدفم این نیســت 

كه برویم به ســوی چنین آدم هایی. عرضم این است كه اگر 

ایــن الگوی ذهنی كه شــام اشــاره كردید، قــوی و غنی تر و 

پرمایه باشــد، انعكاسش در هرنهای دیگر تجلی پیدا می كند. 

بــرای ارتقای فضای دانش آموزی چه توصیه ها و راهكارهایی 

داریــد؟

مــن می گویم یكی از كارهای مهمــی كه معلم های هرن 

می تواننــد انجام بدهند، ایجاد یا معرفی یك ســیر مطالعاتی 

بــرای بچه هاســت؛ یعنی اگر آن هــا به یك ســیر مطالعاتی 

درســت برســند، جهان ذهنی شــان عمیق تر می شــود. 

� نقطــه ی آغــاز این ســیر 

مطالعاتی چه چیزی اســت؟

بــرای هــر دانش آمــوزی یــك 

نسخه ی واحد باید نوشت؛ متناسب 

بــا روحیــه و عالقه ای كــه دارد و 

از دانش آموزان  بایــد  دبیران هــم 

شناخت پیدا كنند. ممكن است در 

یكی، از شعر حافظ رشوع شود. از 

نقاشی خط رشوع شود. یكی ممكن 

است از دیدن یك مجله ی گرافیكی 

یا مجله ی هرنهای تجســمی رشوع 

كنند یا نقدها و نظرها را بخوانــد. 

دوم، مرحله ی رســیدن به تصویر ذهنی از تصویر عینی 

اســت كه بســیار اهمیت دارد؛ به همین دلیل امروز اگر من 

بخواهــم از بزرگوارانــی كه در طول ســال ها كمــك كردند، 

تشــكر كنم، او كه به من آموخته اســت، چطــور فكرم را به 

شــعر تبدیل كنم، در اولویت است. او كسی است كه جهان 

ذهنی من را پیراســت. به این مرحله باید توجه كنیم. 

� یعنی انباشــتگی ذهنی از معارف؟

یعنی رســیدن بــه بینش. مــا در دبیرســتان و مدارس، 

ذهن بچه ها را زیاد انباشــته می كنیم. آن ها مثل ضبط صوت 

می شــوند. چیزهایــی را ضبــط می كنند و می آینــد امتحان 

می دهند، بعد پخش می كنند و بعد از پخش، حذف می شود. 

هیــچ یك از آن دانش هــا در ذهــن بچه هایــامن منی مانــد.

استعداد و عالقه 
با مترین و تجربه 

حاصل می شود. این 
روشی است كه 

در ذهن من است؛ 
اما آن جمله ای كه 
بخواهم به بچه ها 

(دانش آموزان) 
بگویم، باید بدانم 

مخاطبانم از چه 
سنی اند، كالس و 

حال و هوا و فضای 
مدرسه را بايد 

ببینم



ـــالــى ـــقــــــــــــــــــ نـ
ونــقــــــــــــــــــــاشـى 
قـهـــــــــــوه خــــــانه اى

لیال تقوی

چــــــــگـونگـــــى شـــــــكل گـیرى و تعـــــــامل 
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«َنقل» در لغت به معنی «بیان كردن ســخن و مطلبی، قصه 

گفنت و قصه گویی اســت» و نقال، به كسی گفته می شود كه «با 

آداب و رســوم خاص، داستان های حامسی و پهلوانی می گوید.» 

نقال كســی اســت كه رویداد یا داســتانی را در برابر جمع، نقل 

می كند. 

نقل و نقالی ســابقه ای كهن  در ادبیات و هرن شــفاهی ایران 

دارد و از جهاتی با ُخنیاگری و هرن توأم با آن، یعنی داستان رسایی 

و افسانه رسایی مقایسه كردنی است. جزئیات نقل و نقالی، بسیار 

مفصل تر از این مجال است؛ تنها باید گفت كه این شیوه ی كهن  

داســتان رسایی كه دلیری و پاكی و جوامنردی را گســرتش می داد 

و نحوه ی روبه رو شــدن با حوادث دشــوار زندگی را به مردمان 

می آموخت، اكنون روبه فراموشی است؛ نقال، چهارپایه ی خود را 

به تلویزیون سپرده و می خواهد برای همیشه از قهوه خانه خارج 

شود. 

كلیدواژه ها: نقالی، ُخنیاگری، منایش آیینی.

نقالی یكی از منایش های ســنتی مهم و اصیل در ایران است 

كه بر پایه ی سنت قصه خوانی و روایتگری، همراه با اصول و فنون 

شكل گرفته اســت و از یك نوع آگاهی دقیق و تسلط بر قواعد 

و آموخته ها برای بهرتین ارتباط با مخاطب بهره مند است. نقالی 

از دیدگاه متخصصان تاریخ منایش جهان، یكی از سه عامل آیین، 

تقلید و نقل است و خاستگاه تئاتر است. نقاالن افرادی بودند كه 

به منظور رسگرم كردن و برانگیخنت هیجانات و عواطف یك جمع 

به وسیله ی حاالت، بیان مناسب و حركات منایشی قصه و روایِت 

یك واقعه به شعر و نرث را در برابر جمع نقل می كردند؛ به طوری 

كه بیننده هر لحظه نقال را به جای قهرمان داستان ببیند. آن ها 

سعی می كردند، به تنهایی بتوانند نقش همه ی شخصیت هایی را 

كه نقل می كنند، بازی كنند. 

نقالی در هرنهای منایشــی ایران بر پایه ی درون مایه و شكل 

اجرا به ســه گونه، «نقل داستان های شاهنامه»؛ «نقل قصه ها و 

افسانه های تاریخی» و «نقل وقایع دینی» تقسیم می شود. 

تاریــخ نقالــی در ایران بــه قبل از اســالم می رســد، نقاالن 

(گوســان ها) افرادی بودند كه با ســاز، داســتان های حامسی و 

تاریخی را نقل می كردند. 

واژه ی «گوسان» به معنای نواگری/ نواساز است و گاهی هم 

به معنای نو آیین آمده است. یك منت پارتی قدیم مربوط به قرون 

سوم و چهارم میالدی اشاره ی مستقیمی به گوسان ها دارد و آنان 

را نوعی نگاه دارنده ی سنت های ملی ایرانی معرفی می كند. هرن 

گوسان ها را به ایجاد منایش های ملی نیز مربوط می دانند. 

در متون قدیم از «انگارس» (خنیاگر بزرگ دوره ی ماد) سخن 

می گویند و بر طبق این شواهد گویا، تشخص و ممتازی خنیاگری 

در نزد مادها و سكاها و زرتشتیان و پارت ها به یك میزان وجود 

داشته اســت. خنیاگری در دوران هخامنشــیان نیز رونق بسیار 

داشته است و چه بسا پیدایش «كارنامك اردشیر» و داستان «زریر 

و هودات» مرهون ســنت خنیاگری در آن دوره بوده باشــد. در 

«شــاهنامه» نیز اســنادی از این مطلب را می توان یافت. «مری 

بویس» به مورد جالبی اشاره می كند؛ آن جا كه «سهراب» خرب مركز 

زنده رزم را می شــنود و با شتاب، به اتفاق «همراهان، مشعل ها 

و خنیاگران» به دیدن جسد می رود...». او حضور خنیاگر در این 

صحنه را با حضور خربنگار یك روزنامه برای دریافت خرب دســت 

اول و اختصاصی مقایسه می كند. (مری بویس، ۱۳۶۸: ص۶۱)

پس از گوســان ها نیــز در جاهای مختلف ایران، كســانی با 

نام هــای گوناگون وجود داشــته اند كه شــباهت های زیادی به 

گوسان ها و خنیاگران دوران پیش از اسالم دارند. «بهرام بیضایی» 

در كتاب «منایش در ایران» به چندگونه از اشــكال نقل و افرادی 

كه در نواحی مختلف ایران، همراه با ساز، نقالی می كردند، اشاره 

كرده است. (۸۰)

به هر روی، اواســط قرن ســوم آغاز هامن دوره ای است كه 

كســانی برای مبارزه با نفوذ بیگانــاگان و حفظ مواریث معنوی 

خود، به نقل و روایت داســتان های ملی و بزرگداشت اندیشه ی 

گذشتگان اقدام منودند تا مردم را به نگاه داشت ارزش های معنوی 

و یكپارچگــی ملی ترغیب و به حكومت های بیگانه بدبین كنند 

و كردند. 

از اواسط قرن پنجم با قدرت  گرفنت مذهب شیعه، برای تبلیغ 

و كســب قدرت نرش مذهب شــیعه از زمــان آل بویه كه توجه 

خاص به امئه ی اطهار(ع) داشتند، انواع نقل مذهبی شكل گرفت:  

۱.مناقب خوانی؛ ۲. فضایل خوانی؛ ۳. سخنوری؛ ۴. حمله خوانی و 

... پرده خوانی.

نقالی به شــكل امروزی آن از زمان «شــاه اسامعیل صفوی» 

آغاز شد. شاه اســامعیل خود، یكی از مشوقان آن بود و نقالی را 

وسیله  ای برای رواج و رسوخ مذهب شیعه ی اثنی عرشی در ذهن 

و روح مردم می دانست. 

پیدایش قهوه خانه ها در دوره ی صفویه و اجتامع مردم در 

چنین اماكنی، كم كم نقاالن را كه در كوی و برزن رسگردان بودند، 

بــه تجمع جلب كــرد؛ چنان كه حتــی در دوره های اخیر كمرت 

قهو ه خانه ای یافت می شد كه در آن نشانی از شاهنامه خوانان 

و نقاالن نباشــد. در كنار اشــاعه و بسط چنین هرنی است كه 

نقاشــی قهوه خانه با ویژگی خاص تحت تأثیر نقالی در همین 

مكان منود پیدا می كند و اولین آثار كه حاصل اســتامع سخنان 

گرم و پرشــور نقاالن اســت، بــر در و دیــوار قهوه خانه تجلی 

نقالی از دیدگاه 
متخصصان تاریخ 

منایش جهان، یكی 
از سه عامل آیین، 

تقلید و نقل است و 
خاستگاه تئاتر است     
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می یابد. در اين آثار نقاالن، خود گرماگرم سخن، گاهی به چنین 

صحنه های منقوش اشاره می كرده اند. 

نقال داستان های تاریخی واقعه ی كربال را با بعضی داستان ها 

و قصه هــای تاریخی و حامســی ملی با اســتفاده از پرده ای كه 

تصاویر داستان ها بر آن منقوش است برای متاشاگران نقل می كند. 

او پرده را كه چون طومار بسته ای بود، از دیوار می آویخت و در 

مقابل دیدگان متاشاگران، داستان را نقل می كرد و آهسته و كم كم 

پرده را باز و رخدادهای نقاشی شده را با صدای گیرا و آهنگ دار 

و با آب و تاب و هیجان تعریف می كرد. 

در زمینــه ی شــامیل نگاری و صورتگــری مذهبی، ایــران از 

دیرباز وسوسه پذیر بوده است. نگاهی كوتاه به نقش های سفال 

سیلك و مفرغ های لرستان و حتی پرده های اساطیری مربوط به 

دل سوختگان بر قتل سیاوش، به وضوح نشان می دهد كه چگونه  

ایرانیــان در قالب های گوناگون قصه هــای پرمضمون مندرج بر 

چهر ه ی سفال ها و سینه ی پرده ها از َفر ایزدی و چالش به نیكی با 

بدی سخن ها گفته اند.  می توان گفت، كتاب مصور «ارژنگ مانی» 

نیز همواره از دلتنگی آدم های نخستین، حكایت های دلنشین دارد 

و نیز چهره های دلپذیری را به منایش درآورده است. 

آل بویه كه از شــیعیان معتقد ایرانی بودند، به تبعیت از این 

سنت حسنه كه نشان دهنده ی خیالی مقدس است، اولین گام را در 

جهت ایجاد پرده های نقاشی مذهبی ، خصوصاً مضامین عاشورایی 

برداشتند و به ترویج آن ها پرداختند. پس از آن، بنابر گزارش های 

تاریخــی، در عــرص صفویه نیز به هنگام حمله ی شاه اســامعیل 

صفوی به هرات برای رسكوبی ازبكان ســّنی مذهب متعصب، از 

پرده های عاشورایی برای تهییج سپاهیان شیعه ی ایرانی استفاده 

كردند. متأسفانه تاكنون از این آثار منونه ای یافت نشده است. 

مهم تریــن آثار خیالی نــگاری كه با مضامیــن مختلف و در 

شیوه های گوناگون ظاهر شده و تاكنون نیز كم و بیش ادامه یافته 

اســت، در زمان قاجاریه شكل گرفت. حاكمیت طوالنی سالطین 

قاجار و آرامش نســبی پس از جنگ های هولناك ایران با ازبكان 

و تضعیف دولت عثامنی كه از مخالفان و دشــمنان ایران شیعی 

بود، ایرانیان را به منایِش هرچه بیشرت معتقدات شیعی واداشت و 

هرنمندان شاعر و منایشگر و نقاش و موسیقی دان با ویژگی های 

هرنی خاص خود در این زمینه نقش ایفا كردند. 

رواج هــرن تعزیه كه در برخی از شــهرها با وســعت و تنوع 

بســیاری طراحی و اجرا می شــد، سبب شد هرنهایی، چون شعر 

و موســیقی نیز فعال شــود و تأثیر فراوانی بر نقاشی پرده های 

مذهبی و تابلوهای عاشــورایی بگذارد. نقاشی خیالی نگاری كه 

عمدتاً مضامینی مذهبی یا پهلوانی در برداشت، بر اساس روایت 

مرشد یا نّقال شكل می گرفت. منادهای این آثار، همچون رنگ و 

شكل لباس و ُخود و سپر و حتی شخصیت های منادین، هم چون 

«جربئیل» كه در شامیل درویش كابلی ظاهر می شد، سپاه اّجنه و 

امثال آنها، همگی براساس روایت مرشد و متأثر از منادگرایی تعزیه 

به وجود می آمد. برخی از متون كه تاریخ عاشورا در آن ها ترشیح 

شده و به َمقتل معروف اند، مرجع نقاشی و تعزیه قرار گرفتند. 

قدیم ترین نقاشی های كتاب در این زمینه، تصاویر كتاب هایی 

هم چون «روضه الشهدا» ی «واعظ كاشفی»، «حدیقه السعدای» 

«فضولــی» و هم چنین «مقتل حســین»، اثــر «المعلی چلبی» 

اســت. نقاشی این كتاب ها شیوه ای جدید و برگرفته از منادگرایی 

و صحنه پردازی تعزیه اســت و در شــیوه ی طراحی آن ها نیز از 

نگارگری عرص صفویه پیروی شــده  اســت. این كتاب ها با چاپ 

ســنگی تكثیر شــد و در اختیار مردم قرار گرفت و سبب ترویج 

نقاشی مذهبی و توجه مردم به بیان تصویری نقاشی شد. 

عالوه بر دو عامل یاد شده، یعنی آرامش نسبی دوره ی قاجار 

و رسكوب دشمنان متعصب، عوامل دیگری نیز در ظهور و ترویج 

هــرن خیالی نگاری، به خصوص جایگاه ویــژه ی مردمی آن، مؤثر 

بــود كه برخی از آن ها عبارت اند از: ۱. نقاشــی خیالی نگاری در 

اواخر دوره ی قاجار شــكل گرفت؛ بنابراین می توان ضعف دولت 

قاجار را در جذب نیروهای مســتعد هرنی، یكی از عوامل مؤثر 

در گرایش هرنمندان به ســوی مردم و رشــد این هرن در جامعه 

دانست؛ ۲. مضامین حامسی و مذهبی، مورد عالقه ی ایرانیان و از 

دالیل حامیت مردمی و رسیدن این هرن به این جایگاه اجتامعی 

بوده است؛ ۳. استفاده از رنگ های روغنی كه به آسانی به دست 

می آمــد و هم چنین پارچه هــای كتان كه به وفــور موجود بود، 

هرنمند را از كارگاه سلطنتی و رنگ بوم و كاغذهای فاخر بی نیاز 

می كرد. این  ها از عوامل  عمده ی استقالل هرنمند نقاش از دربار و 

اتــكای وی به توده ی مردم بود. در این زمان، مكان های عمومی، 

هم چون حسینیه ها و قهوه خانه ها و گذرها به صورت منایشگاهی 

برای عرضه ی این آثار درآمد و نقاالن و مرشدان با رشح و وصف 

این تابلوها، مردم را مجذوب آن ها می كردند. 

هرن خیالی نــگاری را منی توان بی توجه به نقل نقاالن در بدو 

طراحــی اثــر و هم چنین نقالــی آن ها در حضور مــردم و حتی 

عكس العمل های مردم كه با صلوات و تكبیر و هیجان های خاص 

همراه بود، بررسی كرد. هرنهای مردمی همواره با مردم و واكنش 

آنان معنی پیــدا می كند و نباید بدون در نظر گرفنت مجموعه ی 

یاد شــده، منی توان به ترشیح زیبایی شــناختی این آثار پرداخت. 

تركیب های فرشده و پرسپكتیوهای خاص، صحنه های متضاد رصفاً 

به مالحظات زیبایی شــناختی هر اثر منحرص نیست؛ بلكه نظر 

نقال یا مرشــد در شــكل گیری این تركیب ها مؤثر بوده است. با 

مشــاهده ی چهره ی اولیا در نقاشی پرده های مذهبی، به راحتی 

می توان دریافت كه این چهره های معنوی و آرمانی از كدام عامل با 

مخاطب سخن می گویند. این شامیل ها كه همواره با هاله هایی از 

رواج هرن تعزیه سبب 
شد هرنهایی، چون شعر 
و موسیقی نیز فعال 
شود و تأثیر فراوانی 
بر نقاشی پرده های 
مذهبی و تابلوهای 
عاشورایی بگذارد
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نور نشان داده می شوند، با صفاتی، هم چون گشاده رویی، صالبت 

و اقتدار معنوی، تبســم مشــفقانه، حكمت متعالی و لطافت و 

صداقت و معصومیت همراه اند. نوع طراحی و ســاختار نقاشی 

آن هــا، به گونه ای اســت كه در آن ها هر گونــه صفات ظاهری 

و نفســانی انسان محو شــده و رصفاً چهره ای روحانی و مقدس 

برجای مانده اســت. چشــامن نافذ این شــامیل ها كه اغلب به 

بیننده می نگرند، آن چنان بیننــده را مجذوب می كنند كه وی را 

وا می دارند، با چشامنی اشكبار با آنان سخن بگوید. برای منایش 

هرچه بیشــرت این جلوه ی روحانی، هرنمند نقاش، چهره ی اشقیا 

را با حالت های نفسانی و بسیار ناآرام ترسیم می كند. در مقابل، 

شامیل اولیا را با وجود تیرها و زخم های فراوان بر پیكرشان، رسشار 

از متانت و بر كنار از احوال نفســانی می منایاند تا معصومیت و 

قداست شامیل ها را بیشرت نشان دهد. 

نقاش با بزرگ تر كشــیدن و برجســته  نشــان دادن تصاویر 

حرضت امام حســین(ع) و حرضت ابوالفضل(ع) و دیگر مبارزان 

اســالم، خواسته اســت، به عظمت روح و عّلو مقام و شأن واالی 

ایشــان، تجسم عینی دهد. او قیافه های  دشمنان اسالم را خشن 

و با حركاتی تند ترســیم كرده اســت تا با این كار تضاد باطنی را 

بهرت بنامیاند و بر احساســات بینندگان بیشــرت تأثیر بگذارد. هرن 

و نقاشــی ایرانی، ذهنی و آرمان گراست و مبّلغ خیر و روشنایی 

اســت و عــامل را تجلی نور الهی می داند و در شــعر و ادبیات و 

عرفان خود رسشار از اشاره های متنوع به این مسئله است. زمان 

و مــكان میرا، جایی ندارد. آن چه هســت، ســاحتی ازلی و ابدی 

است؛ چهره ها، منظره ها، حالت نشسنِت شخصیت های خیر، چه 

دینی و چه اســطوره ای، همگی جایگاهــی خاص دارند؛ بنابراین 

پرچم «نرص من ا... و فتٌح قریب» در دســت های سیاوش هنگام 

گذشنت از آتش جای می گیرد و «رستم» در بارگاه «سلیامن» (ع) بر 

تخت می نشیند و بزرگی و كوچكی آدم ها بر اثر دوری و نزدیكی 

نیســت؛ بلكه بر اثر مقام و منزلت اوست و شخصیت های مهم، 

بزرگ تر و در جاهای مهم كادر ترسیم می شوند. 

اگــر كالم «محی الدیــن عربــی»، «فمن ا... فاســمعوا و الی 

ا... فارجعــوا» را به یاد آوریم، متوجه می شــویم كه الزمه ی این 

جلوه های صادقانه، قلب پاالیش یافته و صاف است؛ زیرا  آینه، اگر 

پاك و صاف باشــد، هامن را می مناید كه بر آن تابیده شده است. 

«میرعامد الحسنی» این مرتبه را «مقام صفا» می نامد. او پاالیش 

قلــب هرنمند را كه الزمه ی ظهور جلوه های مینوی در آثار هرنی 

اســت، «مقام شــأن» می داند. در این صورت، اثر هرنی، صاحب 

شأن یا نظركرده می شــود. بر همین اساس، نقاش خیالی نگار در 

تهییج مردم بــه غیرمتندی و ایجاد روح حامســی در آن ها تالش 

می كند؛ شاهنامه ی فردوسی، گنجینه ی حامسی ایران را رسمشق 

و مبنای روایت سازی خود قرار می دهد و در برخی از این آثار با 

تأویلی شیعی، این حامسه را به مصداق «شیرخدا و رستم دستانم 

آرزوست» تأویل می كند. او با منادهای شیعه، به خصوص وجود 

مقدس علی بن ابیطالب، جنبه ی معنوی اثر را بیشرت می كند. «قوللر 

آغاســی» گفته است: ما حكایت شاهنامه را دست چین كردیم و 

داستان هایی را كه به درد مردم می خورد و مرهم دلِ سوخته شان 



بود و به آن ها درس غیرت و عربت می آموخت، انتخاب كردیم و 

به نقش درآوردیم. ما كاری نداشتیم كه اصل حكایت چه بوده و 

هست. آن چه را نقاالن گفتند و هرچه را مردم خواستند، برایشان 

به نقش كشیدیم. مردم، از ما تجسم زور بازوی پهلوانان شاهنامه 

را طلب می كردند و شكســت دشــمنان ایران را می خواستند، ما 

هم اطاعت كردیم. آن ها به رســتم عالقه داشــتند، چون پهلوان 

دیار خودشان و دست بسته ی موالی متقیان بود.» (رجبی، ۱۳۸۵: 

 .(۱۹

آثار خیالی نگاری با توجه به مضامین و ویژگی های یاد شده 

بــر پرده ها و دیوارها و ســقف مراكز مذهبی شــیعه، هم چون 

حســینيه ها، تكیه هــا، ســقاخانه ها، امامزاده هــا، زورخانه ها و 

قهوه خانه ها و حتی برخی از وســایل نقلیــه عمومی، هم چون 

كالســكه های عمومی ترسیم شد و مورد عالقه ی مردم و پذیرش 

ایشــان قرار گرفت. این نوع از نقاشــی روی بوم، چوب، سنگ، 

شیشه، كاشی، گچ و حتی پارچه های قلمكار و امثال آن ها ترسیم 

می شد كه هر یك عملكرد خاصی داشت. 

نقاشــی قهوه خانه ای از نظــر محتوا در دســته طبقه بندی 

می شود:

۱. ملی كه برگرفته از ادبیات و حامسه های ملی ایران است؛ 

۲. بومی و ســنتی كه برگرفته از رسم ها و آشتی های رایج در 

بین عوام در ایران است. 

نقاشان باذوق و دست آشنا به نقش، از گوشه و كنار قهوه خانه 

از میان جمع پر مهر مردم برخاستند؛ دل و غیرت در گرو این ندا 

گذاشتند. آن چنان وفادار و ایستاده به قرار خویش كه قهوه خانه، 

خانه شان شد و كاشانه ي شب و روزشان؛ میعادگاه باروری ذوق 

و هرن و خالقیت شــان و با مردم بودن، عهد همیشگی شــان در 

قهوه خانه هــا بود. این هرنمندان تهی دســت و رنجیده با حفظ 

نقالی از دهه ی 
دوم و سوم قرن 
اخیر به واسطه ی 
نفوذ متدن غرب و 
ظهور رسگرمی های 
تازه و از رواج 
افتادن قهوه خانه، 
مردم را جلب 
می كرد

منابع

۱. بويس، مری. هرنی، جورج فاره. 

دو گفتار درباره ی خنيانگری و 

موسيقی ايران، ترجمه ی بهزاد باشی، 

انتشارات آگاه. تهران، ۱۳۸۶.

۲. بيضایی،بهرام. منايش در ايران، 

انتشارات امريكبري، تهران، ۱۳۴۴.

۳. رجبی، علی، نقاش مكتب 

قهوه خانه ای حسن اسامعيل زاده، 

مؤسسه ی فرهنگی پژوهشی، چاپ و 

نرش نظر، تهران ۱۳۸۵. 

ارزش های شــیوه ی هرن شامیل نگاران و پرده كشان گذشته ی مرز 

و بوم شــان، خود بانیان مكتبی اصیل و فراخور شأن و آبروی این 

هرن بر پیشــتوانه ی مردمی شدند. دیری نپایید كه هرن آن ها ذیل  

نام «نقاشی قهوه خانه  ای» در تاریخ هرن ایران در مقامی بس واال 

و پایدار به جای ماند. 

نتیجه

در روزگار ما، نقالی دارد فراموش می شــود و اگر نقاشی هم 

دارد فراموش می شود، از خواص شهرهایی است كه می خواهند، 

متــدن اروپایی به خــود بگیرند، و متدن اروپایــی را از ظاهر آن 

بگیرند و می گیرند؛ در واقع 

نقالــی از دهه ی دوم و ســوم قرن اخیر به واســطه ی نفوذ 

متدن غرب و ظهور رسگرمی های تازه و از رواج افتادن قهوه خانه، 

مــردم را جلب می كرد. با ورود تلویزیون به ایران و جذابیت آن، 

هر قهوه خانه ای با تهیه ی یك تلویزیون مردم را جذب می كرد و 

كم كم بساط نقالی برچیده شد. 

درك علــل كم رنگ شــدن نقالی، به ویژه گونــه ی خاص آن، 

پرده خوانی، از بین رفنت جایگاه موقعیت خاص قهوه خانه ها آن  

با كاركردهای مختلف و حســاس اجتامعی  به نحوی كه از بطن 

مردم جوشــیده و در دل  آن ها جای گرفته بود، ما را به رضورت 

بازنگــری در نحوه ی به روز كردن نقالی با تعاریف خاص منایش 

آیین ســنتی می رساند. توجه مردم، يعني به عنوان گردانندگان و 

حامیان اصلی این گونه ی هــرنی و تعامالت فكری و فرهنگی با 

ســتادهای اجرایی دولتی و دانشگاه های هرنی برای پاس داشت 

و نــگاه داری این هرن اصیل مردمــی رضورت  دارد تا رسانجام به 

زنده نگاه داشــنت روحیه ی جوامنردی، غیرت و پهلوانی در ملت 

منجر شود. 
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زیســنت در دنيــاي هــرن حاصــل مجموعه ی وســیعی از 

معلومات، دانســته ها، یافته ها و ادراكات است. برخالف تصور 

عمومی درباره ی سادگی رشته های هرنی و سهل بودن آزمون ها 

و قبولی در آن ها، رشــته های هرنی به دلیل گسرتدگی مطالب 

و منابــع و اطالعــات مربوط به نیازهای متناســب با زندگی و 

تحوالت عرص كنونی، بیش از سایر رشته ها و علوم به فراگیری، 

بازآموزی، مترین، مطالعه و كسب بصیرت و مهارت نیاز دارد. 

برخــالف تصــور انســان چنددهــه ی پیش، دیگــر هرن و 

شــاخه های متنوع و كاربــردی آن را منی توان وســیله ای برای 

تفریــح، تفنن و وقت گذرانــی تلقی كرد. امــروزه، دیگر نگاه 

جامعه به شــخصی كه تخته  ی طراحی یا سازی را با خود حمل 

می كند، نگاه معنادار ســابق نیست؛ چه بسا مردمی كه نه تنها 

درباره ی هرن و هرنمند ذهنیت منفی ندارند، آرزو دارند خود یا 

فرزندشان هرنجویی در حال رفنت به هرنستان یا دانشكده ی هرن 

است. اكنون بر بسیاری از مردم ثابت شده است كه هرن ضمن 

این كه در اســتحكام بنیه ی فرهنگ و متدن مردم رسزمین های 

مختلف نقش اصلی دارد، در زمینه ی رشــد و تقویت صنعت و 

قدرت اقتصادی كشورها، تأثیری انكارناپذیر دارد. 

بــا توجه به این موارد و قرار دادن درس «آموزش هرن» در 

ســه پایه ی دوره ی راهنامیی، ذكر پــاره ای نكات برای تدریس 

بهرت این درس مفید اســت كه امیــدوارم همكارن گرامی به آن 

توجه كنند. 

دبیران هــرن در دوره ی راهنامیی، قرار نیســت متخصص 

تحویل دهند؛ بلكــه فقط باید راهنام باشــند. وظیفه ی آن ها، 

فقط اطالع رســانی و آشــنایی بچه ها با شیوه های هرنی است. 

وظیفه ی یك دبیر هرن به ويژه در دوره ی راهنامیی، این اســت 

كه اســتعدادهای بچه ها را بشناســد و به آن ها نشــان دهد و 

آن ها را راهنامیی كند كه برای پرورش آن گام بردارند. با ابتكار 

معلم در مدارس می توان از این چارچوب ســنتی و تصور قدیم 

فراتر رفت كه درس هرن، ورزش یا پرورشــی كه روحیه و ذهن 

بچه هــا در آن ها پــرورش می یابد، مثل درس ریاضی، ســؤال- 

جوابی است و امتحان كتبی دارد. 

كتاب هرن و درس هرن به روح و ذهن انسان مربوط است 

و اثر آن در كالم و رفتار دیده می شــود. با توجه به این موارد، 

دبیران هرن باید از كلیشه های قدیم و پوسیده رها شوند. آن ها 

نباید با بی توجهی به كتاب درسی هرن (طراحی و خوش نویسی) 

بــرای كار هــرنی محدودیتی تعیین كننــد. در هر بخش هرنی 

كه بچه ها عالقه نشــان می دهند، بایــد بتوانند به دبیران هرن 

رجوع كنند و راهنامیی شــوند و دبیران هرن آن ها را بر اســاس 

عالقه هایشــان گروه بندی و روی توانایی های شخصی هر فرد 

كار كنند و بر هامن اساس منره بدهند. 

كســی كه در كالم قوی اســت، الزم نیســت خط بنویسد 

یــا طراحی كنــد، او می تواند شــاعر خوبی شــود و دبیر هرن 

بایــد روی هامن كار كند. یكی نقاش خوبی می شــود، دیگری 

منایش نامه  نویس و دیگری كاریكاتوریست، یكی هم عكاس و...  

هامن طور كه اثر انگشــت یكی نیست، عالقه ها و روح و روان 

آن ها نیز یكی نیست و ویژه ی خودش است. 

بــا این امید كــه در آموزش و پرورش مــا نیز مانند برخی 

كشــورهای پیرشو در تعلیم و تربیــت، دو درس، اولویت منره 

داشــته باشــد، اول ورزش و بعد هرن، ســپس درس های دیگر؛ 

یعنی اول جسم، بعد روح. این  دو كه سامان گرفت، حاال سطح 

یادگیری اوج می گیرد. 

حامد طالبیان

دبیر هرن استان مركزی؛ منطقه ی خنداب



مقدمه

صورت بندی جریان های خوش نویسی معارص ایران، یكی از 

عرصه هــای مهم و موردنیاز برای تحقیق و پژوهش در این هرن 

اصیل و پرطرفدار است؛ هرنی كه رهروان و دل سپردگان خود را 

به ذات معنوی آن ها بازگشت می دهد و بهرتین مونس و همدم 

برای راه یافنت به ادبیات غنی فارســی و ســایر هرنهای فاخر و 

بومی اســت. با توجه به شــامر فراوان عالقه منــدان و رضورت 

آگاهی دبريان هرن، الزم اســت با هــدف ارتقای دانش و بینش 

نظــری در این حوزه، برای شــناخت جریان های خوش نویســی 

معارص و مؤلفه های تعیین كننده ی هر یك از آن ها تالش بسزایی 

شود. 

در این نوشتار سعی شده است كه با نگاه ریشه ای، نخست 

رسچشــمه های اصلی خوش نویســی معارص ایران در قالب دو 

مكتب مهم میرعامد و كلهر، معرفی و ســپس شــاخه های مهم 

و تأثیرگذار معارص، به مثابه ی جریانی پیوســته و بدون انقطاع 

معرفی شــوند. بدیهی اســت با توجه به این كه تاكنون در این 

عرصــه، مطالعه ی منســجمی شــكل نگرفته اســت، این تالش 

آغازین نیز خالی از نقصان و خلل نخواهد بود. رضوری اســت 

همــكاران هرنمند و صاحب نظران با طرح دیدگاه ها و نقدهای 

خود به غنای این موضوع مهــم بیفزایند. در ابتدا چند نكته ی 

روش شناختی مورد توجه قرار می گیرد. 

برخی از مالحظات روش شناختی

یكی از روش هایی كه مطالعه ی خوش نویسی معارص ایران 

را با در نظر داشــنت ریشــه ها و مبانی آن، ســاده و امكان پذیر 

می كنــد، دســته بندی جریان هــای مهــم و اثرگــذار و زنده ی 

خوش نویسی است. این دسته بندی در گام اول می تواند به شكل 

كّلی عملی شود؛ سپس در زیرگروه ها و شاخه های فرعی گسرتده 

شــود. برای انجام این فرض، در نظر گرفنت چند نكته ی متعارف 

رضوری است. 

� منتســب كــردن و یــك خوش نویــس به یك دســته ی 

بزرگ تر، به معنی در نظر نداشنت ویژگی ها، افزوده ها، شگردها 

و شــیوه و در نهایت، ترصف هرنی خود آن خوش نویس  در آن 

جریان نیست؛ زیرا حتی شاگردان مستقیم بزرگانی، مانند كلهر 

(۱۳۱۰-۱۲۴۵ش) یا عامدالكتاب (۱۳۱۵-۱۲۴۰ش) در بســیاری 

از موارد نســبت به خط اســتادان خود دچار تغییر در شــیوه 

است و با تأثیرپذیری از مشق نظری یا قلمی، روایت خود را از 

خوش نویســی بیان كرده اند. در عین حال، این نكته فرض است 

كه هرن خوش نویسی در سنت ریشه دارد و میوه ی امروزین آن 

از ریشه ی اولیه  آبیاری و تقویت می شود. 

�  تقســیم بندی اولیــه بــرای درك جریان هــای عمده ی 

خوش نویسی نستعلیق معارص از دو مكتب مهم، یعنی مكتب 

میرعــامد و مكتــب كلهر آغاز می شــود و با تــداوم حیات این 

دو مكتــب به منزله ی تنه ی اصلی خوش نویســی، به تدریج به 

شاخه های مهم و جدا شده از استوانه ی اصلی گسرتده می شود؛ 

در واقــع برای هر جریان عمده می توان یك رسحلقه ی اصلی از 

متقدمان و یك تداوم دهنده از معارصان در نظر گرفت. 

� در این مقاله به منزله ی فتح باب در نظر است جریان های 

خوش نویسی معارص در خط نستعلیق با توجه به فراگیر بودن 

آن مطالعه شــود. در گام های بعدی شیوه های شكسته، نسخ و 

ثلث قابل مطالعه است. بر این اساس، تقسیم بندی اولیه به این 

رشح است. 

۱. مكتب میرعامد 

میرعامدالحسنی (۱۰۲۴-۹۶۱ ه.ق) خوش نویس برجسته ی 

دوره ی صفوی، هیئت و شــكل و منایش حروف و كلامت را به 

گونه ای شاكله بندی كرد كه آثار به جامانده از وی، به ویژه در ده 

ســال آخر عمر هرنی او همواره الهام بخش رهروان بعدی بوده 

اســت. گویی میرعامد متام میراث خوش نویسی پیش از خود را 

از آثار «میرعلی هروی»، «باباشــاه اصفهانی» و استاد مستقیم 

كاوه تیموری
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و معارص خود، یعنی «محمدحســین تربیزی» اخذ و با مشق و 

مطالعه ی مداوم، به تحریِر نهایی  حروف و كلامت رسيده و در 

اجرا و تركیب آن ها، به ویژه در «كتابت» و «چلیپا» آثار ماندگاری 

خلق كرده است. برآیند شیوه ی میرعامد مبتنی بر تلفیق شيوه ها 

و بهره گیری از قوت های پیشینیان خود بوده است. به تدریج آثار 

میرعامد در كانون اقبال و عالقه ی خوش نویسان بعد، بن مایه ی 

اصلی شكل گیری مكتب میرعامد را فراهم كرد؛ به طوری كه این 

مكتب به مدت ۳/۵ قرن در خوش نویســی حضور غالب داشت 

و مورد اســتقبال و الگوبرداری اســتادان و شاگردان بعدی قرار 

گرفت. امروزه نیز در خوش نویسی معارص ایران، رگه های مهمی 

از ایــن مكتب بــه حیات 

هرنی خود ادامه می دهد. 

برخی از ویژگی های مكتب 

خوش نویسی میرعامد را به 

اختصار مرور می كنیم: 

۱. صافی، ظرافت، استحكام 

و قــّوت دســت در اجرای 

مفردات و كلامت؛

۲. تنــدی، تیزی، ظرافت و 

تضادهای زیبا؛ 

۳. هرنمنایی در قالب كتابت 

و چلیپــا و در مجموع در 

اندازه ی قطعات كوچك به 

اندازه ی تقریبی A۴؛

۴. انتخــاب قلم تخصصی 

مشــقی و متركز بر شیوه ی 

نستعلیق؛

اســتقالل  به  بهــادادن   .۵

و  حــروف  شــخصیت  و 

كلامت.

اوج  در  میرعــامد  تــالش 

نستعلیق،  تناسبات  تنظیم 

این بوده اســت كه آن را «به طرف تجرید می برد و بقایای خط 

نسخ و تعلیق را از خط نستعلیق خارج كند. گو این كه تالش را 

كامل انجام نداده و منی توانست انجام دهد.» (تصویر ۱). 

دســت آوردهای هرنی مكتب میرعامد در دوره ی قاجاریه 

(۱۲۶۰ه.ق) به بعد با پدیده ی چاپ سنگی مواجه می شود و این 

تقارن نظام هندسی تازه ای از خط نستعلیق را پی ریزی می كند 

كــه به تدریج با اقبال روزافزون و بــه اقتضای نیاز زمان فراگیر 

می شــود و برهه ای مهم را در تاریخ خوش نویسی ایران فراهم 

مــی آورد. باید توجه داشــت، ابداع كننده ی این نظام هندســی 

جدیــد، یعنــی مرحوم كلهر، خــود از مقلدان ســبك و خطوط 

میرعامد بوده اســت و آثــار وی در كتابت ظریف  تقویم های 

دوره ی قاجار، مبین این نكته اســت؛ اما ابداع مكتب جدید وی 

و آغاز تغییرات مكتب قدیم در اوج بلوغ هرنی وی آغاز شــده 

و ره به كامل پيموده است؛ اما با این حال در این دوره ی زمانی 

و در كنار رشــد فراگیر مكتب مرحوم كلهر (۱۳۱۰-۱۲۴۵ه.ق)، 

مكتب میرعامد به فراموشی ســپرده منی شود و همچنان منبع 

الهام و تأثیرپذیری دو دسته از خوش نویسان بزرگ با محوریت 

میرزا اسدا... شیرازی و میرزا غالمرضا اصفهانی در دوره ی قاجار 

شــده اســت كه در واقع، این دو جریان، دو شاخه ی اصلی این 

مكتب اند.

میرزااســدا...  شــاخه ی 

شــیرازی  و دیگران (اولین 

شاخه ی مكتب میرعامد)

دوره ی قاجاریــه یكی 

از دوره هایــی اســت كــه 

بازگشــت  نهضــت  آن  در 

ادبــی در شــعر و ادبیات 

رخ داده اســت. در حوزه ی 

خوش نویسی نیز به میرعامد، 

خوش نویس دوره ی صفوی 

و مكتــب وی توجــه ویژه 

شده و یك شاخه ی مهم از 

طابق النعل  خوش نویســان 

را  قلم های خــود  بالنعــل 

در جــای حركــت قلم های 

میرعامد گذاشته اند. اسدا... 

محمدحســین  شــیرازی، 

بــه  (ملقــب  شــیرازی 

كاتب الســطان و مهم ترین 

خوش نویس دوره ی قاجار) 

و میرزاعبــاس نوری، میرعلی شــیرازی ملقب به شــمس االدبا، 

میرزاآقا شــیرازی، محمدباقر سمســوری، محمود حكیم (فرزند 

وّصاف شــیرازی) و تنی چند را می توان از حافظان ناب شیوه ی 

میرعامد دانســت؛ برای مثــال «عباس نــوری» مناجات نامه ی 

حرضت امیر (ع) را با دقت و وسواس ویژه، هامنندنویسی كرده 

و محمدحســین شــیرازی جزبه جز از آثار میرعامد مشق كرده 

اســت. در مجموع شــاكله ی اصلی این بزرگان از خط میرعامد 

اخذ شده اســت. تفاوت هایی جزیی نیز ميان  آن ها وجود دارد 

كه با توجه به تفاوت طبع انســان ها، امری اجتناب ناپذیر بوده 

17

۱۳
۹۰

ار 
به

 ؛ 
ی۳

ره 
ام

 ش
م ؛

شت
 ه

ه ی 
ور

د
ش 

وز
مــ

د آ
شــ

ر



است؛ اما در مجموع گویی این دسته از خوش نویسان، نگاهبانِی 

سبك و شیوه ی میرعامد را به عهده داشته اند. 

حال شــاخه ای را بررســی می كنیم كــه در دوره ی معارص، 

رسچشمه ی آن، مكتب میرعامد است.

پیروان میرعامد در دوره ی معارص

عــده ای از خوش نویســان در روزگار كنونــی بــه مكتــب 

میرعــامد وفادار مانده اند. در نظر آن ها، گویی پس از چهارصد 

ســال، صدای قلم نستعلیق میرعامد، طنین خرامیدن و كشیدن 

خــود را حفظ كرده اســت. این عــده، ماننــد میرزاغالمرضا و 

پیروان وی در دوره ی معارص 

شیوه ی فرعی تلقی منی شوند؛ 

ادامه ی منطقی شیوه ی  بلكه 

میرعامد در زمان معارصند. در 

واقع رسحلقه ی اصلی شاخه ی 

میرعامد،  مكتــب  معــارصان 

استاد عباس اخوین است كه با 

شاگردان خود، یك جریان مهم 

در خوش نویسی معارص ایران 

را تشــكیل می دهــد. در كنار 

او می تــوان از اســتاد «جلیل 

رسولی» نام برد كه از متأثران 

اصلی شــیوه ی میرعــامد در 

شیوه ی نستعلیق است؛ اگرچه 

گرایش اصلی ایشان، نقاشیخط 

است. (تصویر۲). 

ویژگی هــای خطــی این 

اســتادان را در ظرافت هــا و 

ویژگی هــای  از  الهام پذیــری 

شــیوه ی میرعــامد می تــوان 

پی گیری كرد. تأكید می شــود 

كه خوش نویس برجســته ای، چون اســتاد عبــاس اخوین كه از 

وی به نام «میرعامد عرص» یاد می شــود، بدون شك متناسب با 

نیازهای خطاطی این زمانی، رضورت های چاپ نویســی، در نظر 

داشــنت مطالعات و مشــق نظری گسرتده و شــّم و ذوق هرنی 

خویش، افزوده هایی به خط وارد كرده اســت كه با داشــنت دو 

اصل كیفی «صفا و شــأن»، مبین شخصیت خودشان است. باید 

اذعان كرد كه منظور از پیروی ایشــان از شــیوه ی میرعامد، به 

مثابه ی بیشــرتین نزدیكی بنیان خطی وی با میرعامد باید تلقی 

شود؛ و نه این كه خط میرعامد تقلیِد رصف شده باشد.

بر این اساس،  تجلی عینی نزدیك ترین آثار به مكتب میرعامد 

در دوره ی معــارص را می توان در آثار اســتاد اخوین و تنی چند 

از شــاگردان زبده ی ایشــان، مانند «عبدا... شهباری» و «محمد 

جوادزاده» از منظر اصل تضاد و ظریف نگاری و جست وجو كرد 

كه یك قطب مهم خوش نویسی معارص را نیز پی ریزی كرده اند. 

برخی از محققان صاحب نام، مانند «استاد راهجیری»، قلم استاد 

اخوین را در نظیره نویســی و هامنندنویسی نزدیك ترین قلم به 

قلم میرعامد می دانند.

برخی از ویژگی های این جریان مهم خوش نویسی عبارت اند 

از: 

ـ رعایت موارد مربوط به مكتب میرعامد؛

ـ بهره گیری اندازه از قلم جادو 

(۲ تــا ۳ میلی مرت) و كتابت به 

عنوان مركز قلم؛

ـ ظریف نــگاری و بــه تبع آن  

برجسته شدن اصل تضاد؛ 

ـ پیوسته نویسی در كتابت. 

جوهری خوش نویسان این 

شاخه و خوش نویسی معارص با 

شیوه ی میرعامد (در قالب مهم 

چلیپا) باید به یك تفاوت توجه 

داشــت؛ بنا بر اعتقاد شادروان 

«استاد عبدا... فرادی» «مكتب 

میرعامد بین قوت و ضعف كه 

كلفتی و نازكی در خط باشــد، 

تناســبی دارد؛ ولی این تناسب 

مخصــوص زمان بــوده و چون 

اصــل رسعــت در آن مطــرح 

نبوده اســت، روی اجزای كالم 

دقت بیشرتی می شده است و 

مســیر خط، حركت از اجزا به 

گروه اســت.»به تعبیــر دیگر، 

خوش نویســی مكتب میرعامد تالش بســیاری كرده اســت كه 

شخصیت كاملی را برای هر جز از سطر، یعنی هر حرف و كلمه 

به اجرا درآورد.» «خط میرعامد، خطی ظریف و بســیار لطیف 

و شیرین بوده است و قوت و ضعفش خیلی با یكدیگر اختالف 

داشــته اند. امروز این گونه نیســت؛ زیرا خوش نویسان معارص 

كلفتی و نازكی خط را متناسب می كنند و این تناسب موردپسند 

روزگار ماســت. امروزه بــه گروه گرایی و صفحه پــردازی توجه 

می شود و تناسب سواد و بیاض را بهرت از گذشته در سطح صفحه 

تقسیم می شود. در یك چلیپای موضوع مطالعه كه میرعامد آن 

را نوشــته اســت، در می یابیم كه فواصل بین سطور با یكدیگر 
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پس از چهارصد سال، 
صدای قلم نستعليق 
مريعامد طنني خراميدن 
و كشيدن خود را حفظ 
كرده است



هم خوانی ندارند و با هم خوانده منی شوند. یك جا، بیشرت سفید 

اســت و جایی كمرت! ولی در آثار امروزی این نكته بهرت رعایت 

می شــود. چلیپای امروز در یك كالم، زیباتر از چلیپای گذشتگان 

است و این به خاطر تناسبی است كه كلهر باب كرد.»

بــه این ترتیب، می توان نتیجه گرفت به رغم منشــأ گرفنت 

خوش نویســی امــروز از مكتب میرعامد در دو محور اساســی 

خط، یعنی «ُحســن تشكیل» (شاكله بندی و شكل آفرینی خط) 

و «ُحســن وضع» (اســتقرار و نشســنت كلامت بر روی كرسی) 

تفاوت هايی را می توان برشمرد.  به همین سان به دلیل وحدت 

روحی و ذاتی خط، وجوه اشرتاكاتی هم وجود دارد.

غالمرضــای  میــرزا  شــاخه ی 

اصفهانی (دومین شاخه ی مكتب 

میرعامد)

اصفهانــی  میرزاغالمرضــا 

آن كــه  بــا  ه.ق)   ۱۲۴۵-۱۳۰۴)

هم عرص مرحوم كلهر در دوره ی 

قاجــار بوده اســت، از ســبك و 

شــیوه ی خوش نویســی غالــب 

زمان خود تأثیر نپذیرفته و منبع 

الهام اصلی وی در مراحل تعلیم 

مكتــب و خط، میرعــامد بوده 

اســت. در زیرمجموعــه ی ایــن 

مكتب مهم با اِعــامل تغییرات، 

ســبك جامــع میرزاغالمرضــا را 

نيز رقم زده اســت. در حقیقت 

با ســلیقه و دیدگاه هــای فردی 

میرزاغالمرضا با یافته ها و دانش 

وی از مكتــب صفــوی آمیخته 

شــد و یك شــیوه ی فرعــی در 

ذیل مكتــب میرعامد را شــكل 

داده اســت. این شــیوه ی فرعی 

جامعیــت دارد و در آن ترصف هرنمندانه و شــأن و شــخصیت 

میرزاغالمرضا پیداســت. هم عرص با او در ادامه، كســانی چون 

میرحســین (خوش نویس باشــی)، میرزامحمدكاظم و شاگردان 

ارشد میرزاغالمرضا، مثل معتمدالكّتب مرعشی و میرزاعمو این 

شیوه را حفظ و ترویج كرده اند. 

برخی از ویژگی های شیوه ی میرزاغالمرضا

ـ داشنت ویژگی های مكتب میرعامد (تندی، تیزی و ظرافت 

و صافی)

ـ توجه ویژه به قالب سیاه مشــق و خــارج كردن آن از یك 

قالب خوش نویسی رصف مترینی و افزودن ُبعد زیبايی شناختی 

و انتزاعی و فرم بخشی به این قالب كه «انقالب در سیاه مشق» 

ناميده می شود. این ُبعد در سیاه مشق به گونه ای است كه «... 

در نــگاه كردن بــه آن گاهی باید آن را در قالب یك نوشــته ی 

تصوری و تخیلی در نظر بگیریم.»

ـ اســتفاده ی بیشــرت از قلم های جلی و پایه گذارِی بهره گیری از 

قلم های پارویی و خلق قطعات بزرگ 

ـ ایجاد رسعت در نگارش

ـ بزرگ شدن نســبی ابعاد كاغذ و نگارش پر دور و گوشت آلود 

كلامت، به ویژه در ده سال پایانی 

حیات هرنی مريعامد

ـ میرزاغالمرضا با داشنت پنجه های 

باریك و اختیار كردن میدان بلند 

در قلم، هندســه ی كّمی و كیفی 

تازه ای را در خط نســتعلیق رقم 

زده است. (تصویر ۳)

میرزاغالمرضا،  شــاخه ی  در 

دو خوش نویس صاحب نام دیگر، 

یعنی میرحسین خوش نویس باشی 

و میرزامحمدكاظم را می توان نام 

برد. هر ســه ی این ها از شاگردان 

سیدعلی حكاك (پدر میرحسین) 

هستند و خطشان به هم نزدیك 

اســت. بنا بر روایت استاد «علی 

شــیرازی»، بزرگ شــدن اندازه ی 

قلم و به تبع آن، بزرگ شدن كاغذ 

به كارگیری فرم و از همه مهم تر، 

اجرای شــجاعانه ی میرزاغالمرضا 

باعث شــكل گیری قطعاتی شده 

كــه هیبــت و شــكوه و نیروی 

زیبايی شناختی خط را منایان كرده 

اســت. در بیشرت سیاه مشــق های باقی مانده از شــاخه ی میرزا 

غالمرضا و شــیوه های وی، عالوه بر استفاده از قلم جلی، قطع 

نگارش دو تا ســه برابر اندازه های قطعات دوره ی صفویه است 

كه نكته ی قابل توجهی برای استفاده ی بیشرت از ظرفیت صفحه 

و بزرگ نوشنت حروف و كلامت است. 

در دوره ی معــارص عده ای از خوش نویســاِن متأثر و پیرو 

شــیوه ی فرعی میرزاغالمرضا از مكتب میرعامد، آثار گران بهایی 

درخوش نویســی نســتعلیق و به ویژه قالب سیاه مشــق خلق 

كرده اند و تــداوم دهنده ی شــیوه ی میرزاغالمرضا بوده اند؛ به 
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شيوه ی مريزاغالمرضا 
جامعيت دارد و در 

آن ترصف هرنمندانه و 
شأن و شخصيت وی 

پيداست



طوری كه ایــن افراد به رغم تعداد محدودشــان، جریانی مهم 

و كیفی در خوش نویســی معارص ایران اند. این ها را در رسته ی 

پیروان میرزاغالمرضا و میرحسین طبقه بندی می كنیم.

پیــروان شــاخه ی میرزاغالمرضا و میرحســین خوش نویس در 

دوره ی معارص

خوش نویســان بزرگی، چون مرحوم «رضــا مافی» ۱۳۲۲-

۱۳۶۱، «اســتاد محمــد احصایــی» و از نســل های جوان تــر 

خوش نویســانی، چون «صداقت جباری»، «غربانــژاد»، «احمد 

پیله چی»، «امیرعاملی» و برخی دیگر از خوش نویسان، همچنان 

ارزش هــای  گــروی  در  دل 

میرزاغالمرضا  زیبايی شــناختی 

و میرحســین دارنــد و به طور 

عمده به سیاه مشق های آن ها، 

همچــون منبــع الهــام مهم و 

مشــقی نظری برای خلق آثار 

خود می نگرنــد. از آن آثار كم 

و بیــش تأثیــر می پذیرنــد كه 

نشان از زنده بودن شیوه ی این 

هرنمندان دارد. می توان اذعان 

داشت، بسیاری از خوش نویسان 

معارص دوست دارند  در قالب 

سیاه مشــق اثــر آن هــا حال و 

هــوای آثــار میرزاغالمرضــا و 

میرحسین را داشته  باشد. این 

اشــاره در مورد استاد احصایی 

رضوری اســت كه ایشان ضمن 

نظر داشنت به شیوه ی میرعامد، 

به شــاخه ی میرزاغالمرضا و به 

ویــژه آثار میرحســین عالقه ی 

ویژه ای دارند. (تصویر۴)

مكتب كلهر

میــرزا محمدرضا (۱۳۱۵-۱۲۴۵ ه.ق) پس از پدیده ی چاپ 

ســنگی به ابداعات تازه ای در مورد شــاكله ی حروف و كلامت 

دست زد كه بتواند بین سنت هرن خوش نویسی و نیاز روز، یعنی 

تكنولوژی چاپ سنگی، هم زیستی مساملت آمیزی فراهم كند و 

از این طریق خط را به یك امر كاربردی تبدیل كند. 

كلهــر با كوچــك كــردن قالب حــروف و كلــامت، كوتاه 

كردن مدهــا، جمع وجور كردن دوایر، ایجــاد تقطیع در خط و 

ضخیم نوشــنت، اســاس مكتب تازه ای را به وجود می آورد. استاد 

فرادی در مورد تقطیع مثالی روش می آورد:

«مثــًال در كلمه ی«دولت»، اتصال «ل» به «ت» را میرعامد 

كوبیده می گرفت؛ در صورتی كــه میرزای كلهر باالبلند و دّوار. 

او ادامــه می دهــد، «كلهر ضعف ها را كلفت تــر كرد و قوت را 

با ضعف متناســب كرد.» به تدریج این گونه فراگیری شــیوه ی 

میرعــامد را به اقتضــای نیاز زمان به كمرتین حد خود رســاند. 

اســتاد فرادی با درك هوشمندانه ی تحول خط به وسیله ی كلهر 

می گوید: مسئله ای كه در اینجا به آن باید اشاره كرد، آسان كردن 

خط است. آسان ترین كردن خط، یعنی این كه اگر دو نفر شاگرد، 

یكــی روش میرعامد و آن دیگری روش كلهر را پیش می گرفتند، 

آن كــه پیــش كلهر رفتــه بود، 

زودتــر خــط را یــاد می گرفت. 

چرا؟ بــرای این كــه روش كلهر 

آســان تر از روش میرعامد بود و 

این آســان خواهی و آسان كاری 

خواسته ی زمان بود.»

ســازگاری خط  بــا  كلهــر 

بــا چــاپ ســنگی، باعث شــد 

كه عــروض خط نســتعلیق در 

یك جــامل تــازه ی زیبایی بروز 

كنــد. كلهــر در كتابت دســت 

منحرصبه فردی داشــته اســت. 

ایــن ویژگــی  آثــارش را پخته و 

تقلیدناپذیر كرده است؛ به  ويژه 

در قلم غبــار گویی قلم وی در 

نگارش حــروف و كلامت قالب 

دارد و تقویم هایی كه به سفارش 

محمدحسن خان اعتامدالسلطنه 

برای نارصالدین شاه نوشته است، 

مصداقی برای این ادعاست. 

اســتاد خروش روایت خود 

را از جزئیــات تحولــی كه كلهر در مكتب میرعــامد ایجاد كرد، 

چنیــن بیان می كند: «از دیــدگاه فّنی، خط مرحوم كلهر از نظر 

قالب، اصول اولیه و اصل از دســت آوردهای خط میرعامد بهره 

برده است. در عین حال كه مرحوم كلهر در می یابد كه رسالت 

اجتامعی خط فراتر از ماندن در كلكسیون هاســت و به همین 

خاطر در جمع بندی از تغییــرات كّمی در اصول ده گانه به این 

نتیجه می رسد كه اگر خطوط میرعامد با یك پرده قوت بیشرتی 

داشته باشند و قدری به گوشت آلودنویسی آن ها پرداخته شود، 

از شــیرینی و حالوت بیشرتی نیز بهره مند خواهند شد. به این 

دليــل او به قطور كردن اتصاالت و اضافه كــردن قوت پرداخته 
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خوش نويسان 
معارص دوست 
دارند، در قالب 
سياه مشق اثر 
آن ها حال و هوای 
آثار مريزاغالمرضا 
و مريحسني را 
داشته باشد



اســت. ناگفته پیداست كه دست نوشته های كلهر به علت ورود 

عامل «رسعــت» در نــگارش، نزاكت و پاكیزگی و پاك نویســی 

كمرتی نسبت به مكتب میرعامد دارد. در مكتب میرعامد فرض 

اصلی بر آن اســت كه كلامت و حروف حقشــان ادا شود و به 

طــور كامل و با هیأت مطلــوب به تحریر درآیند؛ اما در مكتب 

كلهر كوتاه نوشــنت حروف، جمع وجور نوشــنت و نقلی نوشــنت 

آن ها مدنظر است. این جا خط نویسی بر خالف مكتب میرعامد 

باب شده اســت. نقطه گذار ی ها در مكتب میرعامد پنج دانگی 

است؛ حال آن كه در مكتب كلهر، چهاردانگی اجرا می شود؛ البته 

اســتثنائاتی نیز وجود دارد؛ برای مثال بــرای پركردن فضای زیر 

«س» كشــیده از نقطه شــش 

دانگ استفاده می شد و اكنون 

نیز خوش نویسان معارص به آن 

مبادرت می ورزند. در یك كالم، 

كلــامت پیوســته و جمع ترند. 

از  آمــدن  بیــرون  هم چنیــن 

خشــكی كه ویژه ی خط پاك و 

بانزاكت دست به خاطر وجود 

ُبرش كلــامت در مكتب كلهر 

تعدیل  شــده و به شیرینی آن 

افزوده شده است.» (تصویر۵) 

مكتب  زیرمجموعه ی  در 

اصلــی  شــاخه ی  دو  كلهــر 

یافته اند  تولــد  هم عرص دیگر 

كه گرچه هر دو شــاخه از یك 

حقیقت واحد، یعنی تغییرات 

كلهر متأثر بودند، در مجموع 

با وجود تفاوت ها دو شاخه ی 

مذكور از امانت داران شــیوه ی 

كلهرند. این دو شاخه ی اصلی 

مكتب كلهر، یكی عامد الكتاب 

و پیروان او و دوم، مرحوم مرتضی برغانی و پیروان او بودند. 

شاخه ی عامدالكتاب و پیروان (اولین شاخه ی مكتب كلهر)

مرحــوم عامدالكتــاب (۱۳۱۵-۱۲۴۰ه.ش) بنــا بــر روایت 

«اســتادعلی راهجیــری» در زمره ی خوش نویســان هفت قلمی 

اســت كه سعی داشت در اقالم نسخ، نستعلیق، شكسته و ثلث 

صاحب قلم باشد. او از هرن نقاشی نیز بهره مند بود. 

مرحوم عامدالكتاب توفیق شاگردی مستقیم كلهر را نداشت 

و حتی بعد از تكمیل خط نسخ به آموزش نستعلیق روی آورد؛ 

امــا چــون ارزش و كار مرحوم كلهر را دریافته بود، بســیاری از 

نكته هــای خطــی و ظرایف هرنی در نظام هندســی شــیوه ی 

خوش نویســی كلهر را با استفاده از آثار و تعلیامتی كه كلهر به 

مرحوم زین العابدین قزوینی (ملك الخطاطین، پدر مرحوم استاد 

جواد رشیفی) آموخته بود، مطالعه كرد و به درك این ظرایف و 

ریزه كاری ها توفیق یافت. 

عامدالكتاب ویژگی  شــاگردپروری خود را با ابداع و نگارش 

رســم الخط های آموزشــی گســرتش داد و افزون با آن، خود نیر 

اضافــات و اجراهایی در مكتب كلهر به وجود آورد كه می توان 

از اجراهای تازه از حرف «هـ» یاد كرد. 

از شــاگردان برجســته ی عامدالكتاب، یكــی مرحوم «علی 

منظــوری» اســت كه بســیار 

خیلــی  و  بــود  رسیع القلــم 

اســتاندارد می نوشــت. استاد 

-۱۳۶۹) كاوه  علی اكــرب 

۱۲۷۴ه.ش) مهم ترین شــاگرد 

مرحوم عامدالكتاب در انتقال 

و آموزش مواریث خطی ایشان 

بوده اســت. او در مسیر تالش 

هــرنی خود شــاگردانی، چون 

استاد محمد سلحشور، مرحوم 

فضایلــی  حبیــب ا...  اســتاد 

اســتاد  ه.ش)،   ۱۳۰۱-۱۳۷۶)

علی راهجیری، مرحوم اســتاد 

سیف ا... یزدانی (۱۳۱۰-۱۳۶۲)، 

اســتاد جهانگیــر نظام العلامء 

و مرحوم اســتاد نرصا... معین 

و دیگران را پــرورش داد. این 

خوش نویســان از حافظــان و 

هرنبانان خوش نویسی معارص 

ایران اند كــه در حفظ میراث 

خطی بسيار سعی كرده اند. 

شاخه ی سیدمرتضی برغانی و شاگردان (دومین شاخه ی مكتب 

كلهر)

مرحوم كلهر شاگردی به نام ســیدمرتضی برغانی (متوفی 

۱۳۰۸ه.ش) داشــت كه تعلیامت خــود را به دو فرزندش، یعنی 

استاد حســین میرخانی (۱۳۶۱-۱۲۸۶ه.ش) و استاد سیدحسن 

میرخانــی (۱۳۶۹-۱۲۹۱ه.ش) بــه بهرتین وجــه منتقل كرد. در 

دهه ی ۱۳۳۰ شمســی این دو بزرگوار نهضت آموزش خط را در 

كنار اســتادان بزرگ، چون اســتادكاوه و مرحوم ابراهیم بوذری 

قوام دادند. نســل مهمــی از خوش نویســان در كالس های این 
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در مكتب كلهر 
كوتاه نوشنت حروف، 
جمع و جور نوشنت 
و نقيل نوشنت آن ها 

مدنظر است



عزیزان شــاگردی كردند. شیوه ی استاد حسین و استادحسن، در 

واقع ادامه ی شیوه ی مكتب كلهر همراه با مالحت و زیبایی خط 

خود آن ها است. 

استاد حسین میرخانی در كتاب و سطرنویسی پیرو و ثانی 

 ای نداشــت و بنابــر روایت خرسو زعیمــی، «در روز ۶۵ نفر را 

تعلیم می داد و همواره دو ســاعت بیشرت از وقت كالس به كار 

می پرداخت.» استادحســین با اخذ روش ساده ی آموزشی، سهم 

بسزایی در تربیت شاگردان داشت. استاد حسن میرخانی نیز با 

ُخلق كریم و حسنه ی خویش عالوه بر تربیت شاگردان، بسیاری 

از آثار بزرگان ادب ایران را به نگارش درآورد. خط نستعلیق وی 

از  ویژگی های دور، بهره مندی بیشــرتی داشت و این تغییر، از 

مزیت های خطی اوست. 

اســتاد حســن میرخانی بنابر روایت غالمحسین امیرخانی 

«در تركیب جزئی و كلی خط نستعلیق ترصفات و نوآوری هایی 

كرده» و «در آثــار خود فضایی را از نظر تركیب بندی به وجود 

آورده كه مختص و مخصوص ایشان است.» گفتنی است كه یكی 

از منابع اصلی الهام امیرخانی در تركیب بندی، آثار استادحســن 

بوده است. 

بر این اساس خوش نویس معارص و مهمی، چون استادعبدا... 

فــرادی باوجــود آن كه شــاگرد مرحوم كاوه نیز بوده اســت، از 

نظر هرنی در این شــاخه از مكتب كلهــر قرار می گیرد؛ زیرا در 

آثار وی بیشــرتین نزدیكی با خط مرحوم استادحســن میرخانی 

دیده می شــود. مرحوم فرادی با داشنت پنجه های كوتاه، خط را 

گوشــت آلود و رِنجه رِنجه می نوشــت و اطالعات خطی وافری 

داشت.

خوش نویــس برجســته ی دیگری كــه در این شــاخه قرار 

می گیرد، استاد خروش است. (تصویر ۹، ص ۱۲). استاد كیخرسو 

خروش (متولد ۱۳۲۰) شــاگرد مســتقیم استاد حسین میرخانی 

بوده است. او در عین امانت داری و آینه داری آن شیوه ی متین، 

خــط را در قالب كتابت و چلیپانویســی با مایه های بینشــی و 

روشــی خود شــیرین تر و جمع تر و باكیفیت می نویســد. او با 

اسلوب و بر اساس معیارهای تعلیمی اجرا می كند؛ حتی كیفیت 

خط استادخروش در اجرا و ریزه كاری ها، افراد خربه و اهل خط 

را به یاد كتابت های مرحوم كلهر، به ویژه در كتابت «سفرنامه ی 

خراســان» می اندازد كه بیننده، نزدیكی زيــادی را با خط كلهر 

احساس می كند. 

برای خط این شــاخه از مكتب كلهر، می توان ویژگی های 

زیر را شمرد: 

۱. كوچك تر شدن قالب های خط؛

۲. مقبول شدن دورها؛

۳. پیوسته نویسی در قالب كتابت؛

۴. تداوم شیوه ی آموزشی استاد حسین میرخانی در تربیت 

شاگردان در سطح ملی. 

تعلیامت استادحســین میرخانی به دلیل گسرته ی شاگردان 

وی در سطح كشور شیوه ی غالب بود؛ به طوری كه مرحوم استاد 

حمیــد دیرین در فارس، اســتاد آهنگران در قم، مرحوم اســتاد 

بخت شــكوهی در آذربایجان و استاد ُمحصص در قزوین و تنی 

چند به تعلیم و ترویج خوش نویسی اهتامم داشتند. 

در مجمــوع باید توجه داشــت، مكتب كلهــر در دوره ی 

معارص، مكتب غالب خوش نویسی ایران است و اینك به شیوه ها 

و شگردهای متفاوت اجرا می شود. 

  

شیوه ی تلفیقی امیرخانی و شاگردان 

شیوه ی استاد غالمحسین امیرخانی امتزاجی از آثار مكتب 

میرعامد و كلهر اســت؛ حتی استادامیرخانی خود اذعان داشته 

كه به آثار مرحوم میرزاغالمرضا، یكی از شاخه های اصلی مكتب 

میرعامد نظر داشــته اســت. در آثار امیرخانی و در فرم و شكل 

حروف و كلامت نگارش شده ی وی، گویی رّد پای خوش نویسی 

متقدم و معارص با هم دیده می شــود؛ اما در مجموع برآیند و 

نتیجه ی كار، سبكی است كه به نام سبك تلفیقی امیرخانی از آن 

باید یاد كنیم. این سبك، چه در تركیب و روح خط و چه در فرم 

و ظواهــر خط، ویژگی هایی دارد كــه برخی از آن ها را می توان 

چنین برشمرد: 

۱. صافی و قوت، كوتاه بودن مدها؛

۲. تركیب بندی تازه؛

۳. بهره گیری از قصارنویسی مغلوب و فرم بخشی به حروف 

كلامت (دایره، مستطیل و ...)؛

۴. ظاهر كردن ویژگی منایش در آثار خط؛

۵. استفاده از قلم كتیبه و پارویی و نگارش طبیعی و قطری 

با این قلم در روی كاغذ؛ 

۶. خلق آثار مناسبتی و توجه به محتوا و مفاهیم ارزشمند 

و تحول در مضامین؛

۷. خارج شــدن قالب قصارنویســی از انحصار كتیبه ها در 

اماكــن و اجرای آن در كاغذهــای بزرگ و قرار گرفنت در خدمت 

اشعار اجتامعی و مضامین عرفانی؛

۸. جدی شدن قالب جدیِد روِی جلدنویسی. 

شــاگردان مهــم و اثرگذار امیرخانی با نســل دوم شــیوه ی 

تلفیقی، افرادی چون اســتاد علی شیرازی، استاد جواد بختیاری، 

اســتاد امیراحمد فلســفی، محمدعلی قربانی، حسین غالمی و 

طیف گسرتده ای از تعلیم یافتگان استاد در این شاخه ی مستقل 

قرار می گیرند. 

بدیهی اســت كه در این شاخه ی مهم تلفیقی نیز شاگردان، 
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 مكتب كلهر در 
دوره ی معارص 
مكتب غالب 
خوش نويسی 
ايران است و اينك 
به شيوه ها و 
شگردهای متفاوت 
اجرا می شود



فقط به تعلیامت استاد بسنده نكرده اند و با دیدن، مطالعه و با 

توجه به تفاوت دســت، تغییراتی نیز به وجود آورده اند؛ از امیر 

فلسفی به طور خاص باید یاد كرد كه در قطعات چلیپایی خود به 

نگارش رباعیات خیام پرداخته و تغییراتی را لحاظ كرده میرعامد 

و به مكتب به شــكل طبیعی و ناخودآگاه یــا در اثر مطالعه ی 

مســتمر مريعامد متامیل شده اســت؛ اما در عین حال سیطره و 

چیرگــی شــیوه ی امیرخانی همچنان بر خــط نام برده حاكمیت 

دارد. نسل دوم خوش نویسان در شیوه ی تلفیقی به مهارت ورزی 

و تجربه انــدوزی در قالب قطعــات تركیب بندی یا مقطع نگاری 

پرداختند و عالوه بر اجرا در فرم های بســته مســتطیل یا مربع 

یــا بیضی یا دایره كه برگرفته از 

شــیوه و سبك اســتادامیرخانی 

بود، ســعی كردند ایــن قالب 

را بــا مدد از نقــش و تذهیب 

فضاهای باقی مانده و حاشیه دار 

در یك قالب نهایی تنظیم كنند 

و توسعه دهند. 

جواد بختیاری در این زمینه 

با نگارش قطعات خوش نویسی 

تجربه ی بیشــرتی داشته است. 

آثار ایــن خوش نویــس پیرشو 

در دهــه ی هفتاد تــا كنون از 

مهم ترین آثار نستعلیق معارص 

بوده اســت. آثاری كه برخی از 

آن ها از آثار خطی هســتند كه 

سال ها می توان صاحب قلم آن 

را تحســین كــرد و از اثر لذت 

برد. 

از این شــاخه، شاخه های 

نورســته ای نیــز شــكل گرفته 

اســت كه در تداوم منطقی آن  

است؛ برای مثال استاد شیرازی با برگزیدن قلم تخصصی پارویی، 

جلی نویســی و كتیبه نــگاری را در قالــب تركیب بنــدی حروف 

و كلــامت در روی كاغذ پــی می گیرد و بنا بر اذعــان اهل فن، 

حتی اســتاد امیرخانی و اســتاد علی راهجیری و بنا بر شواهد و 

قراین، یك شیوه ی اختصاصی است كه هم ویژگی های خط استاد 

امیرخانــی را دارد و هم به آثار مكتب میرعامد و زیرمجموعه ی 

آن، میرزاغالمرضا توجه ویژه دارد. این روایت از خوش نویسی از 

دیدگاه استاد شیرازی، بهادادن به نگاه هرنمندانه به خوش نویسی 

است؛ به این معنا كه باالتر از سطوح تفننی، آموزشی و كاربردی 

قرار می گیرد. از این منظر، هرنمند خوش نویس، كســی است كه 

می تواند بــا برخورد هرنمندانه با خط، اعتبــار و ارزش و نیروی 

هرنی آن را منایان و مضاعف كند. (تصویر ۶)

ویژگی مهم ســبك مســتقل استادعلی شــیرازی در نگارش 

قطعات جلی در اندازه های دو ســانت به باال قابل توجه است. 

روانی و یك رضب نویسی حروف و كلامت با الهام از قلم خیره كننده 

و تكنیك میرزاغالمرضا انجام می شود؛ اما افزون بر این ها، رسعت 

نگارش با قلم و رانش و تراش مناسب آن و رسانجام صاف نوشنت 

حروف و كلامت، از نكته های مهمی است كه تلفیق توأمان آن ها، 

نیازمند اعتامد به نفس و اطمینان باالیی در كاتب اســت كه در 

زبان خوش نویسان نامدار از آن به عنوان «رضب آهنگ توأمان دل 

و دست» یاد می شــود. روایت 

جــواد بختیاری در بــاره ی این 

توانایی خواندنی است: 

از وجوه بارز خوش نویسی 
(نســتعلیق)، وجه موســیقایی 
آن اســت كــه از طریق مهارت 
می شــود.  حاصــل  اجــرا  در 
خوش نویس برای رسیدن به این 
كیفیت، در كنار داشنت حافظه ی 
تصویری قوی، ســال ها مترین و 
مامرســِت راه باید تحمل كند و 
با انتخاب ابزار كار مناســب در 
اجرای حروف و كلامت به ایجاد 
سایه روشــن های پاك و صیقل 
خورده و بدون خلل موفق شود 
كه با رانش یك دست و پرصالبت 
و شجاعانه ی قلم حاصل می آید. 
او با احساس این كه تنها یك بار 
فرصــت اجــرا دارد و مجاز به 
تكرار یا آرایش و پیراش نوشته ی 
خود نیســت، خلوص و پاكی را 
در رسشــت هرن خود باید متجلی كند. ایجاد ماهرانه ی فرم های 
متناســب و جلوه ی سایه  روشن ها، حركت درونی و هیجان  آمیز 
و دینامیســم نهفته در خــط را جلوه گر می كند و چشــم را در 
فراز و نشــیب ها و گوشــه های پررقص خود به دنیای سحرآمیز 
و رازگونه اش می كشــاند و از طریــق دیدگان بر جان و دل تأثیر 
می گذارد كه موســیقی از طریق گوش و حس شــنوایی. به طور 
كلی هرنها قابل انتقال به [حیطه ی] یكدیگرند؛ مانند ادبیات كه 
موجــب ایجاد تصورات در دیگر هرنها می شــود؛ یعنی در عامل 
خیال چشم و گوش را به كار می اندازند. همین احساس در مقابل 
یك تابلوی خوش نویسی نیز احساس شنیدن یك قطعه موسیقی 
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هرنمند خوش نويس 
كسی است كه 

می تواند با برخورد 
هرنمندانه با خط، 

اعتبار و نريوی هرنی 
آن را مضاعف كند



دســت می دهد و جلــوه ی دیگری از ارزش های خط را آشــكار 
می كند كه موسیقی فرم است. 

خط، شــكل مكتوب كالم است و انتقال مفاهیم به صورت 
فــرم عینی ماهیت اصلی خط و خوش نویســی اســت. ظرفیت 
بیكران تركیب و تنظیم كلامت و حروف و اجرای استادانه ی آن و 
تأكید خوش نویسان در انتخاب مفاهیم واالی انسانی به هرن خط 

شأن و منزلتی خاص بخشیده است.

مكتب نقاشیخط

نقاشیخط  در دهه ی چهل با شكل گیری مكتب سقاخانه با 

پیش گامی حسین  زنده رودی، استاد احصایی، استاد افجه ای شكل 

گرفت. هرنمندان مكتب نقاشــی خط با بهره گیری از رنگ و فرم 

درصددند كه خط را به نقاشی نزدیك كنند. بزرگان و پیش گامان 

این مكتب از خط سنتی نستعلیق و سایر خطوط، مثل شكسته 

یا ثلث بهره ی وافری می برند و می توان آن ها را در زیرشاخه های 

اشــاره شــده قرار داد. در واقع افرادی، چون مرحوم اســتاد رضا 

مافی، استاد احصایی، استاد جلیل رسولی و استاد نرصا... افجه ای 

و حتی مرحوم فرامرز پیل آرام، سوابق درخشانی در خط نستعلیق 

ناب دارند. آن ها از خط به ســوی رنگ و نقاشــی و امتزاج با آن 

مهاجرت كرده اند. ویژگی  مشرتك این افراد، به كارگیری رنگ، فرم 

و تلفیق خط و نقاشــی است و یك شــاخه ی مستقل را در این 

حوزه به وجود آورده اند.

ناگفته مناند، نســل دوم هرنمندان نقاشــی خــط ایران نیز 

در ایــن راه قــرار گرفته انــد. هرنمندانی چون احمــد آریامنش، 

محمدمهدی یعقوبیان، حســین كرمی، ارسافیل شیرچی، علیرضا 

محبی، عین الدین صادق زاده و ... در این دایره قرار می گیرند كه 

گام های تجربه اندوزی را سپری می كنند. 

برخــی از ویژگی های مكتب نقاشــی خــط را می توان  در 

دیدگاه عالقه مندان و رهروان آن جست وجو كرد. جواد بختياری 

معتقد است: 

«زمینــه ی دیگری كه امكان گســرتده تری را برای احســاس 

هرنمنــد ایجاد می كنــد، آمیختگی خط با رنگ یــا حجم در یك 

پیونــد كلی با ادبیات اســت. بی كرانگی بیان احســاس در رنگ 

و تأثیــرات عظیم برصی حجم در تلفیق با خط و تشــكیل این 

عوامل در تركیب بندهای قوی به قصد انتقال احســاس هرنمند 

مرزهای بسیار وســیعی برای روی خوش نویسی باز می كند و از 

تكراری كه گاه به خاطر دل بستگی مفرط به فرم های كالسیك و 

سنتی حاصل می شود، دور كند و زمینه را برای بروز خالقیت های 

بیشرت هرنمندان فراهم می كند تا با وفاداری به هویت و منادهای 

فرهنگ اصیل خودی جلوه هایی نوین از دست آوردهای فرهنگ 

غنی ایران زمین را بر روی جهانیان بگشاید.»

نرصا... افجه ای نیز در مورد یكی از جلوه های نقاشیخط بیان 

می كند:

«یكی از جلوه های نقاشــی خط، حركت دادن خط با انواع 

خطــوط و روی حجــم و مصور كردن اشــكال اســت كه حالت 

پیش بینی ناپذیر و در عین حال هرنمندانه ی تازه ای را برای حروف 
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 اثر استاد رضا مافی

هرنمندان 
نقاشيخط با 
بهره گريی از رنگ 
و فرم  درصددند 
كه خط را به 
نقاشی نزديك كنند



و كلــامت به وجود مــی آورد.» محوری كه خود اســتاد افجه ای 

براساس این نگاه آثار ارزشمندی را خلق كرده  است. 

هرنمند پیش كسوت نقاشیخط، یعنی رسولی معتقد است: 

«خوش نویســی، فقــط یكی از اجزای هرن نقاشــیخط  اســت. 

خوش نویســی كه سی یا چهل سال ســابقه ی كار كتابت و خط 

كالســیك داشــته باشــد، می تواند با آگاهی و شــناخت عوامل 

گوناگون به هرن نقاشــیخط  بپردازد و بی تردید ارزش نوآوری در 

هر هرنی به اعتبار و پشــتوانه و تجربه ی كار كالســیك آن هرن 

بستگی دارد.» 

او به این تذكر بسنده منی كند و ضمن دادن دستورالعملی 

برای عالقه مندان نقاشــیخط، گله مندی خود را از رهروان عجول 

آن چنین بیان می دارد:

«كسی كه به كار نقاشیخط می پردازد، پیش از هر چیز خط، 

شــیوه های مختلف و قواعد آن را به خوبــی باید بداند، رنگ را 

بشناسد و در زمینه ی نقاشی، طراحی، روان شناسی حروف، آهنگ 

كلامت و همه ی این مسائل آگاهی كامل داشته باشد و به خوبی 

بداند كه از تلفیق یا تركیب آن ها چه چیزی به دست خواهد آمد. 

اخیــراً عده ای مركب را روی خــط می ریزند و آن را هم چون یك 

كار نو یا تجربه ی تازه به ما نشان می دهند؛ غافل از آن كه چنین 

كارهایی، نه تنها نقاشیخط نیست؛ از نظر دیگران، كل مجموعه و 

حركت های خوب در این زمینه را ممكن است زیر سؤال بربد. در 

میان آن ها كسانی هم هستند كه خوب  و درست كار می كنند؛ 

مانند نرصا... افجه ای و محمد احصایی. آن ها هم خط و هم فرم 

را خیلی خوب و به تناســب به كار می گیرند و آثارشان جالب و 

دیدنی است.»

با تأكید فراوان استاد رسولی برای رهروان نقاشیخط، از منظر 

كســانی كه برای خوش نویسی، قواعد هندســی قائل اند و آن را 

امانتی برگرفته از ســنت می دانند و حفظ آن را واجب می دانند، 

یادآوری هایی نیز به اهل نقاشــیخط می شــود. توصیف اســتاد 

كیخرسو خروش از آن جهت شنیدنی است كه ایشان را می توان 

یكی از اســتثنائات وادی هرن به شــامر آورد. استادی متبحر در 

خوش نویســی و هرنمندی آگاه در نقاشــی كه برآیند دیدگاه او 

از مقوله نقاشــیخط چنین اســت: «آن ها با استفاده از اشكال و 

فرم هــای خط (املان خط) در كارشــان، در واقع یك اثر نقاشــی 

به وجود می آورند كه بیشــرت به نقاشی مربوط می شود تا خط، 

چون خوش نویسی قواعد و حد و مرزی دارد كه بدون حفظ آن، 

كار، دیگر خوش نویسی نیست؛ درحالی كه در هرن نقاشی، آزادی 

عمل زیاد اســت و این هرنمندان خــط را در محیط آزاد تجربه 

می كنند.»

در مجموع باید اذعان داشــت كه نقاشیخط در فضای هرن 

معــارص به منزله ی گرایش نوین جای خــود را بازكرده و آینده ی 

رهروان این وادی را با مسئولیت بیشرتی به سوی خود می خواند. 
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منابع

۱. تيموری، كاوه (ارديبهشت ۱۳۶۷)، مصاحبه با خرسو زعيمی مديرعامل 

اسبق انجمن خوش نويسان ايران.

۲. فصلنامه هرن (۱۳۶۷) شامره پانزدهم، مصاحبه با استاد عبدا... فرادی، 

تهران.

استاد  حضور  با  ميزگرد   ،۱۰ شامره   ،(۱۳۶۴ (دي ماه  فرهنگی،  كيهان   .۳

عبدا...فرادی، استادامريخانی، استاد خروش و ديگران.

۴. بختياری، جواد (۱۳۷۱)، شورمستی، نارش، بختياری، تهران.

جليل  استاد  با  مصاحبه  اول،  شامره ی   ،(۱۳۷۲ (بهار  جاويدان  مرياث   .۵

رسولی.

۶. رسولی، جليل (۱۳۷۲/۸/۱۲) گفت وگو با روزنامه همشهری.

۷. كتاب تجسمی(۱۳۷۱)، دفرت دوم، مصاحبه با استاد كيخرسو خروش.

۸. ميزگرد خوشنويسی (۷۴/۱۱/۲۴) با حضور استاد عبدا... فرادی، استاد 

خروش و استاد عباس اخوين.

راهجريی،  علی  استاد  آثار  و  احوال  در   (۱۳۸۷ (اسفند  كاوه  تيموری،   .۹

خط  پژوه گوشه نشني، كتاب ماه هرن خانه ايران.

۱۰. تيموری، كاوه (۸۸/۱/۱۲) مصاحبه با استاد علی راهجريی.

۱۱. تيموری، كاوه (۸۸/۱/۱۶) مصاحبه با استاد علی شريازی.

۱۲. تيموری، كاوه (۸۸/۵/۱۲) مصاحبه  نگارنده با استاد افجه ای.



شاخه ی تلفیقی استاد امیرخانی و شاگردان 

شاخه ی تلفیقی استاد شیرازی در جلی نویسی

شیوه های نوظهور: خطوط ُمعلی، محبوب، سفیر

مكتب نقاشیخط: استاد احصایی، استاد رسولی، استاد افجه ای

شاگردان: استاد سلحشور

 استاد فضایلی، استاد راهجیری 

استادنظام العلام 

استاد سیف ا... یزدانی

 استاد نرصا... معین

شاگردان عمده:

 استاد فرادی

استاد امیرخانی 

 استاد خروش، استاد واشقانی 

استاد اویس وفسی

شاخه ی استاد مافی، 
استاد احصایی (معارص)

شاخه ی استاد اخوین
و شاگردان (معارص)

استادان حسن و حسین میرخانی استاد كاوه و شاگردان میرحسین خوش نویس باشی

شاخه ی اسدا... شیرازی 
محمدحسین شیرازی

 عباس نوری

شاخه ی مرتضی برغانیشاخه ی میرزاغالمرضا  شاخه ی عامدالكتاب

پیروان مكتب كلهرپیروان مكتب میرعامد

ملك الخطاطین

جریان های عمده ی خوش نویسی معارص 

در خط نستعلیق
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اشاره

«هرن روغنی ســازی» از دوره ی صفویه به مجموعه ی هرنهای 

ســنتی، مردمی و اصیل كشورمان راه یافت. این هرن در آثاری كه با 

آن ساخته و پرداخته شد، در خدمت خوش نویسی درآمد و همچنین 

در قاب آینه، جعبه های مخصوص نگهداری لوازم آرایش، ترازوهای 

ظریف، زیورآالت و ... به كار گرفته شــد و شــور و حالی به زندگی 

و كســب و كار مردم بخشــید. مهم تر از همه، كاربــرد آن در جلد 

قرآن های بی همتایی است كه بیشرت با گل و مرغ  آراسته می شد و 

كالم زیبا و دلنشــین خالق همه ی زیبایی ها و خوبی ها را حافظ و 

نگهدارنده ی مناسبی شد.

«هرن روغنی سازی» در دوره ی قاجاریه به اوج رسید. آثار بسیار 

زیبــا و گاه بی همتایی از هرنمندان صاحب نــام در این دوره وجود 

دارد كــه گاه بــه بیش از ۴۰۰ نــگاره در درون و بیرون یك قلمدان 

متوســط مزین اســت. این آثار كه اكنــون در موزه هایی، هم چون 

رضاعباســی، ملك یا در مجموعه های خصوصــی در ایران و جهان 

نگهداری می شــود  كه هریك حكایتگر ذوق و هرنِ هرنمنِد آن و در 

بردارنده ی ظرایف و دقایق هرنی است.

روغنی ســازی را «نقاشــی زیرالكی» یا «الكی روغنی» یا حتی 

«پاپیه ماشــه» هم نامیده اند. پاپیه ماشه، واژه ای فرانسوی است و 

در فرهنگ لغت به معنی «كاغذ فرشده شده» آمده است. این واژه 

معموالً به اشیای مقوایی اطالق می شود كه سطح آن ها با مینیاتور 

تزیین و با الك مخصوصی پوشیده شده است. 

این هرن در گذشته با نام نقاشی روغنی یا الكی (الكی روغنی) 

مشهور بوده است. مضامینی كه معموالً روی اشیای روغنی، به ویژه 

قلمدان، جلد و قاب آینه، نقاشــی می شــود، عبارت است از: گل و 

مرغ، تذهیب و تشعیر، صورت سازی، منظره، صحنه های بزم و رزم، 

شــكار، مساجد و ابنیه، داستان های شــاهنامه، حیوانات و خالصه، 

زندگی روزمره ی مردم در حاالت  مختلف. 

دانســنت نكات ذیل در مورد كلیه ی آثار روغنی سازی از جنس 

مقوا و كاغذ كه روی آنها نقاشــی روغنی انجام شده باشد، رضورت 

دارد. 

كلیدواژه ها: روغنی سازی، الكی روغنی، نقاشی زیرالكی،  پاپیه 

ماشه.

تعاریف و اصطالحات

۱. روغنی سازی: همه ی مصنوعاِت از جنس مقوا، كاغذ و چوب 

كه بر سطح آن ها بوم سازی انجام و پس از نقاشی، روغن كاری شده 

باشد، در زمره ی آثار روغنی سازی شده قرار دارد. 

۲. بدنه: اصطالحاً به زیرســاختی گفته می شــود كه از جنس 

خمیر كاغذ یا كاغذ فرشده است.

۳. بوم: اصطالحاً به ساخت و ساز و تزییناتی اطالق می شود كه 

قبل از نقاشی بر روی آثار روغنی ایجاد می شود. بوم ها در ُنه دسته 

طبقه بندی می شــوند: بوم روغنی، بــوم لعابی، بوم مرغش، بوم ته 

طالیی، بوم زرافشــان، بوم زرك، بوم كشف (الك پشتی)، بوم موجی 

و بوم ابری.

۴. رنگ جســمی: رنگ  غیرشفافی است كه حالت پوشانندگی 

ـــــازى روغــــــنى ســ
هــــــــــــرنى كه دكرت حسین یاوری

باید بیشــــــــــرت
شـــــناخته شود تا 
پر رونـــــــق مباند
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دارد.

۵. رنــگ روحــی: رنگ های شــفاف كــه در پس زمینــه دیده 

می شود. 

۶. واشــور: در نقاشی روغنی، چون ســطح كار روغنی است، 

رنگ ها به سطح آن منی چسبند. برای رفع این مشكل پارچه ی نرمی 

را به محلول رقیقی از رسیشم و شیره ی انگور آغشته می كنند و روی 

سطح كار می مالند. به این كار «واشوركردن» می گویند.

۷. ُمهره كرده: به منظور تثبیت كاغذها روی هم هنگام ساخت 

مقوای زیرســاخت، شــیء صیقلی، مانند سنگ عقیق یا یشم را در 

جهات مختلف به ســطح كار مالش می دهند. در حالت در دسرتس 

نبودن این ســنگ ها از هر شیء صیقلی دیگر نیز می توان استفاده 

كرد. 

ویژگی ها

۱. مواد اولیه

۱. ۱. زیرساخت یا بدنه: به طور معمول برای تهیه ی زیرساخت 

كه باید محكم، یكنواخت و صاف باشد، معموالً از خمیر كاغذ فرشده 

یا كاغذ فرشده اســتفاده می شــود. ضخامت زیرساخت متناسب با 

مورد مرصف باید انتخاب شود.

۱. ۲. چسب: چسب مرصفی، رسیشم است.

۱. ۳. روغــن كــامن: روغن كــامن، روغنی پوشــش دهنده و 

جالدهنده اســت. این روغن از تركیب دو ماده ی سندروس (صمغ 

نوعی درخت كاج) و روغن برزك به نسبت های ۱ به ۱ یا ۱ به ۲ یا ۱ 

به ۳ (با توجه به نتیجه ای كه هرنمند انتظار دارد) به وسیله ی حرارت 

تركیب و پس از قوام آمدن از آن اســتفاده می شــود. گفتنی است، 

امروزه به جای این روغن از روغن جال استفاده می شود.

۱. ۴. رنگ: رنگ های مورداســتفاده از ســه منشأ طبیعی تهیه 

می شود: رنگ های معدنی، رنگ های گیاهی و رنگ های حیوانی. 

رنگ های معدنی خود به سه دسته اند:

الف. رنگ هایی كه به طور مستقیم از معادن به دست می آید؛ 

مانند الجورد، زرنیخ، گل ماشی، سبز سیلو.

ب. رنگ هایــی كه با تغییرات شــیمیایی به رنــگ مورد نظر 

درمی آید؛ مانند سفیداب، رسنج و سبز زنگاری.

ج. رنگ هایــی كه هــم به صورت معدنی و هم به وســیله ی 

تركیبات شیمیایی ساخته می شوند؛ مانند شنگرف و اُخرا.

د. رنگ های گیاهی، ماننند نیل، عصاره ی ریوند، روناس و ... .

هـ . رنگ های حیوانی، مانند قرمزدانه.

رنگ ها را پس از ساییدن در میان دو سنگ به نام «سن سنگ و 

باالساب» تا حدی كه بسیار نرم شود، با كمی رسیشم و شیره ی انگور 

یا صمغ عربی و شیره ی مخلوط می كنند و رنگ ها را آماده ی مرصف 

می كنند؛ البته هم اكنون به ندرت كســی رنگ را به این روش تهیه 

می كند و بیشرت از رنگ های آماده استفاده می كنند. 

۲. ویژگی  ابزار كار 

۲. ۱. سوهان: وســیله ای است فلزی كه برای ساییدن لبه های 

مقوای آماده شده و گردكردن لبه ها از آن استفاده می كنند.

۲. ۲. گزن: وسیله ای است شبیه چاقو كه لبه ی تیزی دارد و برای 

بریدن مقواها در تهیه ی زیرساخت به كار می رود.

۲. ۳. پرس: عبارت اســت از وســیله ای كه الیه های كاغذ تازه 

چســب خورده را با آن زیر فشــار قرار می دهند تا ورقه های كاغذ 

خوب به یكدیگر بچسبند.  

۲. ۴. زه: بــرای برطــرف كــردن پرزهای كاغذ از آن اســتفاده 

می شود.

۲. ۵. كاغذ ســمباده: برای صاف و صیقلی كردن پشت و روی 

زیرساخت استفاده می شود. 

۳. ساخت

۳ .۱. تهیه ی زیرســاخت: ســاخت زیرســاخت یــا بدنه برای 

مصنوعات مختلف متفاوت اســت. مقوا بر ســه گونه است: الف. 

چلواری؛ ب. خمیری؛ ج. كاغذی. از مقوا برای ســاخت جلد كتاب، 

قــاب آینه و كلیه ی مصنوعات مســطح و هم چنیــن نوعی جعبه 

استفاده می شود.

الف. روش چلواری: این روش در زمان های گذشته رایج بوده 

است. چلوار را با رسیشم و مقداری شیره ی انگور آغشته می كردند 

و ســپس آن را بــه انــدازه ی دل خواه چند ال می كردند و با مشــته 

می كوبیدند و از آن مقوایی محكم می ساختند كه پاره پاره كردن آن 

به آسانی صورت منی گرفت.
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ب. روش خمیری: حوضی را كه آب آن با شوره آمیخته است، 

بــا كاغذهای باطله و لباس های كهنه ی پنبه ای پر می كنند و مدتی 

آن را رهــا می كننــد. گاهی آن را با كوبــه ای می كوبند و با پارو به 

هم می زنند و رسیش به آن می افزایند تا خمیری قهوه ای به دست 

آیــد. در ایــن هنگام آن را بیرون می آورنــد و دوباره رسیش به آن 

می افزایند تا پس از خشــك شدن متالشی یا قاچ قاچ نشود؛ سپس 

این خمیر را روی پارچه های گســرتده شــده بر زمین می ریزند و با 

ماله ای چوبی آن را مســطح و صاف می كنند. پس از خشك شــدن،  

كاغذی ضخیم و نرم به رنگ خاكی مایل به خاكســرتی به دســت 

می آید كه خاصیت جذب فراوان دارد؛ سپس چند الی این كاغذها 

را روی هــم می گذارند و با مشــته می كوبند و مقوا تهیه می كنند 

كه اســتقامت مقــوای چلواری را ندارد. پــس از بریدن به اندازه ی 

دل خواه به وســیله ی گزن، زهی بــر روی آن می غلتانند تا پرزهای 

اضافی را به دور خود بتاباند و جمع كند، سپس لبه ها را با تراش 

نازك می كنند و ســطح آن را با سوهان كشیدن و سمباده زدن 

هموار و یك دست می كنند. از این روش نیز امروزه استفاده 

منی شود. 

ج. روش كاغــذی: در روش كاغــذی كــه اكنــون 

معمــول اســت، یك بــرگ كاغذ مرغــوب را در آب 

خیسانده و بر قطعه سنگ مرمری كه معموالً ابعاد 

آن ۱۵× ۵۰×۶۰ سانتی مرت است، پهن می كنند؛ 

بــه گونه ای كه حباب هوا در زیر كاغذ باقی 

مناند. سپس كاغذهای نامرغوب، باطله یا 

روزنامه را كه به اندازه ی دلخواه بریده 

شــده اســت، در محلول رسیش فرو 

می برند و بر آن می چسبانند. پس از 

به دست آمدن ضخامت موردنظر، 

یك بــرگ دیگر كاغــذ مرغوب را 

روی این اوراق باطله می چسبانند؛ 

ســپس تخته ای مســطح بر روی 

كاغذهــا می گذارند و توســط پرس 

كوچك دســتی یا وزنه ای ســنگین زیر 

فشار قرار می دهند و در حدود ۲۴ ساعت 

برای خشك شدن آن را به هامن حال می گذارند؛ 

سپس آن را به وسیله ی گزن و گونیا می كنند. 

مقوای قلمدان: در ســاخت اَشــكال حجم دار، آن چه 

فرم اصلی را در نهایت به وجود می آورد، قالب اســت. برای 

ســاخت مقوای قلمدان، می توان از یك یا دو قالب استفاده 

كرد. در ســاخت قلمدان هــای كوچك از یك قالب بیشــرت 

استفاده می شده است.

قلمدان دو قالبی در ساده ترین شكل از یك غالف و یك 

زبانه یا كشــو تشكیل می شود و برای ساخت هر یك، بهرت است از 

قالبی جداگانه استفاده شود. قالب ها را معموالً از چوب های سخت، 

مانند گردو می سازند و پس از ساخت، حتاًم قالب ها را با استفاده از 

سمباده پرداخت می كنند.

تهیــه ی مقوای قلمدان به دو روش خمیری و الیه های كاغذی 

انجام می شود:

الــف. روش خمیــری: برای تهیه ی خمیــر كاغذ، ابتــدا كاغذهای 

باطله ی خرد شــده را خیس می كنند تا كامالً نرم شــود و بعد، آب 

آن را به وســیله ی پارچه ای می گیرند و در هاون ســنگی با رسیشم 

كوبیده تا خمیری قهوه ای مایل به خاكســرتی به دست آید، سپس 

با كاغذ روغنی متام سطح قالب را می پوشانند؛ به طوری كه منفذی 

باقــی مناند. بعد یك الیه كاغذ را به دور قالب می پیچیند و پس از 

آن، الیــه ای از خمیر را به ضخامت روی متام ســطوح قالب قرار 

می دهند. قبل از خشــك شدن كامل، آن را به وسیله ی سوهان 

چوب ساب و با اســتخوان یا شیء صیقلی مهره می كشند تا 

كامالً فرشده شود. پس از خشك شدن، عمل را تكرار كرده 

تا ضخامت موردنظر تأمین شود. در پایان سطوح قلمدان 

را به وسیله ی سوهان و سمباده صاف می كنند و كاغذ 

مرغوبی بر روی آن می چسبانند و با تیغ، دهانه ی 

غــالف را می برنــد و قالــب را از غــالف بیرون 

می كشند (كاغذ روغنی، بیرون آمدن قالب را 

ممكن می كند.)

برای ساخت زبانه ی قلمدان نیز به همین 

روش عمل می كنند؛ ولی خمیر را فقط 

بــه كــف و دیوارهای قالــب زبانه 

می كشند.

ب. روش الیه هــای كاغذی: 

در ایــن روش، ابتدا قالب قلمدان 

را با دو كاغذ روغنی می پوشــانند 

و ســپس كاغــذی را دور قالب قرار 

می دهند. 

كاغذهایی را كه برای ســاخت مقوای 

قلمدان در نظر گرفته شــده اســت، در اندازه ی 

الزم می برند و به رسیش آغشته می كنند و روی قلمدان 

می پیچینــد. پس از چســباندن كاغذ روغنی ســوم، ســوهان 

چوب ســاب، بــه روی آن رضبات متوالی وارد كــرده تا الیاف 

كاغذها در هم فرو روند. بعد روی كاغذ را به رسیش آغشــته 

می كنند و اجازه می دهند تا خشك شود. 

قبل از خشــك شدن كامل به وسیله ی شیء صیقلی آن را 

مهره می كشند و پس از خشك شدن كامل، الیه های دیگر را به 

كند، سپس لبه ها را با تراش 

ن كشیدن و سمباده زدن 

ش نیز امروزه استفاده 

ـذی كــه اكنــون 

غــوب را در آب 
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در ساخت اَشكال 
حجم دار، آن چه فرم 
اصلی را در نهایت 
به وجود می آورد، 
قالب است. برای 
ساخت مقوای 
قلمدان، می توان 
از یك یا دو قالب 
استفاده كرد



هامن ترتیب می چسبانند تا به ضخامت الزم برسد. تعداد الیه های 

كاغذ به اندازه ی قلمدان و همچنین ضخامت كاغذ بســتگی دارد. 

هرچه كاغذ ضخیم تر باشد، تعداد الیه ها كمرت خواهد بود. 

سپس، سطح قلمدان را در صورت لزوم به وسیله ی سمباده ی 

نرم صیقل داده و كاغذ مرغوبی روی آن می چسبانند.

در آخــر، رس قلمدان را به وســیله ی تیغ، بریــده و قالب را از 

قلمــدان بیرون می كشــند (دو الیــه ی كاغذ روغنی بــر روی هم 

می لغزند و سبب بیرون آمدن قالب می شود.)

مقوای جعبه: برای ســاخت جعبه ی روغنی، مانند قلمدان از 

قالب اســتفاده می شود. قالب جعبه نیز از انواع چوب های سخت 

ساخته می شود و دقت در زوایا و ابعاد قالب جعبه، بسیار رضوری 

است.

ساخت جعبه ی مقوایی به سه روش انجام می شود.

الف. روش خمیری؛

ب. روش الیه هــای كاغذی. (نحوه ی عمل این دو روش دقیقاً 

مانند ساخت قلمدان است)؛ 

ج. استفاده از مقوای آماده ی حاصل از روش كاغذی. 

روش كار بــه این صورت اســت كه ابتدا به اندازه ی ســطوح 

مختلف جعبه، مقوای آماده شــده را برش می دهند و به وسیله ی 

رسیشم لبه ی آن ها را روی قالب به هم می چسبانند. برای انسجام 

بیشرت می توان چند الیه كاغذ معمولی یا الیه ای از كاغذ مرغوب را 

با رسیشم روی سطح مقوا چسباند. پس از خشك شدن كامل و شكل 

گرفنت مقوا، قالب را بیرون می آوند.

بوم سازی: هامن گونه كه در بخش  تعاریف و اصطالحات بیان 

شــد، به ساخت و ســاز و تزییناتی كه قبل از نقاشــی روی اشیای 

روغنی ایجاد و اعامل شود، بوم سازی گفته می شود. 

بوم روغنی: این روش بیشــرت روی اشــیای چوبی كار می شده 

است. به این منظور ابتدا آن قدر روی چوب روغن می زدند تا كامًال 

روغن جذب الیاف چوب شود؛ سپس رنگ سفیداب شیخ مخلوط با 

روغن كامن را به وسیله ی كاردك مخصوصی روی شیء می كشیدند 

و پس از خشــك شــدن آن را ســمباده می زدند و صاف می كردند. 

پس از آن رنگ جســمی موردنظر را با روغن كامن مخلوط و روی 

آن می كشــیدند. پس از خشك شدن، در صورتی كه می خواستند با 

آب رنگ كار كنند، زمینه را واشــور رسیشم می كردند. در این روش 

صورت استفاده از رنگ های روغنی، واشور الزم نبوده و پس از امتام 

نقاشــی، سطح كار را با چند دست روغن كامن می پوشاندند و جال 

می دادند. 

بوم لعابی: این نوع بوم، بیشرت روی كارهای مقوایی و پارچه ای 

كار شده است. روش آن است كه ابتدا لعاب نازكی از رسیشم و شیره 

و آب انگور روی شیء می كشند. بعد، رنگ جسمی لعابی موردنظر 

را به منزله ی زیررنگ روی آن كشیده و روغن كامن می زدند. پس از 

خشك شدن روغن، آن را واشور  و آماده ی نقاشی می كردند. در آخر 

پس از امتام نقاشی نیز چند دست روغن می زنند. 

بوم مرغش: ســنگ مرغش را كه از انواع پیریت ها است و در 

معادن، همواره با طال یا مس اســتخراج می شــود، به صورتی خرد 

می كنند كه ذرات آن به شــكل شــن شــود؛ ولی نه آن قدر ريز كه 

تأللوی خود را از دست دهد. سطح شیء را به مخلوطی از رسیش و 

شیره آغشته می كنند و بعد، الیه ای از روغن كامن روی آن می كشند  

و در آفتاب قرار می دهند تا نیمه خشك یا به اصطالح دونم شود. در 

این حالت، مرغش را روی كار می پاشند تا متام سطح آن را بپوشاند 

و به وســیله ی غلتكی دانه های مرغــش را در روغن فرو می برند و 

هموار می كنند. پس از خشــك شــدن كامل آن، در صورت لزوم بار 
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سنگ مرغش را كه 
از انواع پیریت ها 

است و در معادن، 
همواره با طال 

یا مس استخراج 
می شود، به صورتی 

خرد می كنند كه 
ذرات آن به شكل 
شن شود؛ ولی نه 

آن قدر ريز كه 
تأللوی خود را از 

دست دهد



دیگر عمل روغن زدن و مرغش ریزی را تكرار می كنند تا متام سطح 

به طور یكنواخت از مرغش پوشــیده شود؛ ســپس آن را در آفتاب 

قرار می دهند و با واشــور كردن، بوم را برای نقاشی آماده می كنند. 

از بعضــی از رنگ های روحی، همچون قرمزدانه، عصاره ی ریوند یا 

سبز زرنگاری در تركیب با روغن كامن روی مرغش استفاده می شود 

تا جلوه ی رنگین و زیباتری به آن بدهد.

بــوم ته طالیی: در این نوع بوم به روش خاصی ورق طال را به 

سطح كار می چسبانند و روی آن روغن كامن می زنند و كامالً خشك 

می كنند و آن را آماده ی نقاشی می كنند.

بوم زرافشان: بوم ته طالیی را آماده می كنند؛ سپس ذرات ریز 

یا درشت طال روی آن می افشانند؛ 

ســپس اضافه های ذرات را با تیغ 

یا سوهان از روی كار برمی دارند؛ 

به این نحو سطح بسیار درخشان 

و پرتأللویی ایجاد می كنند كه به 

نقاشــی برای تزیین آن احتیاجی 

نیست. 

بــوم زرك: در ایــن بوم نیز 

از ذرات طــال و نقــره اســتفاده 

می شود. فرق آن با بوم زرافشان 

در آن اســت كه در بوم زرافشان 

از  ورق طال و افشان طال استفاده 

می كنند؛ ولی در بوم زرك می توان 

از گونه هــای مختلــف بــوم و 

افشان های گوناگون استفاده كرد. 

بــوم كشــف: این بــوم به 

دلیل شــباهتی كه به الك نوعی 

الك پشت دارد، به بوم الك پشتی 

نیــز معــروف اســت. طریقه ی 

ســاخت آن این است: پس از آن 

كه سطح شیء را لعاب رسیشم و شیره و رنگ زدند، با الیه ی نازكی 

از روغن كامن سطح كار را می پوشانند؛ سپس چراغی را كه با روغن 

كتان می ســوزد، روشــن می كنند و قیف فلزی را به طور وارونه، به 

طوری كه دهانه ی لوله قیف، شعله ی چراغ را بپوشاند، قرار می دهند 

و سطح شــیء را روی دهانه ، گشاد قیف نگاه و حركت می دهند. 

دود حاصل از ســوخنت چراغ روی ســطح روغن كامن به صورت ابر 

می نشــیند و سطح تیره و روشن زیبایی ایجاد می كند، آن گاه شیء 

را در آفتاب خشــك می كنند و برای نقاشی واشور می كنند. در این 

بوم از ورق طال به روش بوم ته طالیی به جای رنگ زیر كار استفاده 

می كنند.

بوم موجی: مخلوطی از قلع كوبیده ی محلول در آب، رسیشم 

داغ و رقیق را روی ســطح شــیء می كشــند و با سنگ یشم مهره 

می زنند. به این صورت زمینه ی كار، مانند نقره براق می شــود. روی 

این زمینه معموالً با دو رنگ كار می كنند: یكی با مخلوط قرمزدانه 

و روغــن كامن، دیگری با مخلوط ســبز زرنگاری و روغن كامن. در 

نهایت، زمینه به رنگ قرمز یا سبز نقره ای در می آید. آن گاه با شانه ای 

كه به جای دنده های آن سوزن خیاطی گذاشته اند، روی سطح روغن 

شــیارهایی از طول و عرض ایجاد می كنند و منت شــطرنجی خیلی 

ظریفــی به وجود می آورند كه پس از خشــك شــدن روی این بوم 

نقاشی می كنند.

بوم ابری یا كاغذ ابری: مخلوط ساییده با آب و آنتیموان را با 

چند رنگ از گروه رنگ های روحی 

به طور جداگانه مخطوط می كنند 

و در پیاله هــای مختلف می ریزند 

بعد در یك سینی آب می ریزند و با 

قلم مو از دو یا ســه رنگ، لكه هایی 

در ظرف آب ایجاد می كنند تا رنگ 

در هــم بــدود. بعد كاغذ ســفید 

را روی آب می اندازنــد و فــوراً در 

می آورند، رنگ ها، مثل ابرهای رنگی 

بــر صفحه ی كاغذ نقــش می بندد؛ 

ســپس این كاغذ رنگین را بر سطح 

كار می چســبانند و روی آن نقاشی 

می كننــد. متأســفانه امــروزه روی 

زیرساخت بوم سازی اعامل منی شود 

و سازنده، فقط به استفاده از رنگ 

روغــن یا رنگ های پوششــی دیگر 

اكتفا می كند. این كار ســبب پایین 

آمدن كیفیت شده است. 

واشور: پس از آن كه كار آماده 

شــد و آخرین الیــه ی روغن كامن 

كامالً خشــك شد، ســطح كار را برای رفع لغزندگی ناشی از روغنی  

بودن با پارچه ی نرمی آغشــته به رسیشم و شیره ی انگور اصطالحاً 

«واشــور» می كنند، به این ترتیب، ســطح كار برای نقاشــی آماده 

می شود. 

۴. نقاشی

انتقــال طــرح روی بوم: طرح مــورد نظــر را روی كاغذی به 

اندازه ی ســطوح كار می كشــند و به روش گرده ی ســوزنی به روی 

سطح بوم انتقال می دهند. نحوه ی كار به این شكل است كه همه ی 

خطوط طرح را بر روی كاغذ به وســیله ی سوزن در فواصل نزدیك 

سوارخ سوراخ می كنند و سپس طرح را بر روی سطح مورد نظر ثابت 

می كنند و با دوده ی نرم كه در پارچه ی نازكی ریخته شده، به آرامی 
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انتقال طرح روی 
بوم: طرح مورد 
نظر را روی كاغذی 
به اندازه ی سطوح 
كار می كشند و به 
روش گرده ی سوزنی 
به روی سطح بوم 
انتقال می دهند



روی كاغذ می كشند. اگر این عمل به طور صحیح انجام شود، بعد 

از برداشنت كاغذ، طرح كامالً روی سطح كار باقی می ماند.

قلم گیــری: پس از انتقال طرح با قلم مو و رنگ اُكر، خطوط 

طرح قلم گیری می شــود تا طرح ثابت شود؛ سپس نقاشی انجام  

می شود. 

۵. روغن زدن

 در چندیــن مرحله باید كار را با روغن كامن آغشــته كرد. 

روش كار به این صورت است كه ابتدا روغن كامن را به وسیله ی 

نفت رقیق می كنند، سپس با استفاده از انگشت یا قلم مو، الیه ی 

نازكی از روغن كامن را بر ســطح 

كار می كشــند و در مقابــل نور 

مستقیم خورشید درون محفظه ای 

شیشه ای قرار می دهد تا در طول 

خشــك شــدن از گــرد و غبار به 

دور باشد. خشك شدن كامل هر 

الیه ی روغن كامن ســه روز طول 

می كشــد. ایــن كار چندیــن بار 

انجام می شــود تا روغن كامن به 

ضخامت مطلوب برســد و شیء 

روغنی جالی زیبایی بیابد. 

نكات اساســی كه در كارشناسی 

آثــار روغنی ســازی بایــد به آن 

توجه كرد:

۱. ضخامت زیرساخت به گونه ای 

باید باشــد كه در موقع استفاده 

تغییر فرم ندهد. 

۲. زیرساخت (چه برای جلد كتاب 

یا قاب آینه و غیره) نباید لبه های 

تیز و برنده داشته باشد.

۳. زیرساخت سطح اتكای مناسبی باید داشته باشد.

۴. متام ســطوح باید بوم سازی شود؛ به طوری كه منت كاغذی كار 

مشخص نشود.

۵. روی متام سطوح روغن كاری به نحوی مطلوب باید انجام شود 

تا ضمن جال بخشــیدن به كار، مانع از نفوذ رطوبت به ســطح 

زیرساخت شود.

۶. طرح انتخابی، اصالت ایرانی باید داشته باشد.

۷. نقاشی آن با استفاده از قلم مو و رنگ باید باشد و استفاده از 

عكس برگردان ممنوع است. 

۸. ثبت نام هرنمند، تاریخ و محل ســاخت در گوشــه ای از شیء 

ساخته شده رضوری است. 

روش تهیه ی روغن كامن

روغــن بزرك را در ظرفی چدنی به شــكل نیم دایره و فاقد 

زاویــه می ریزند و به صورتــی روی اجاق قرار می دهند كه آتش 

به یك نســبت، متام بدنه ی ظرف را در برگیرد. پس از جوشــیدن 

و تغلیظ روغن، ابتدا قطعات درشــت ســندروس (صمغ نوعی 

درخت كاج) و سپس قطعات ریز و در آخر پودر سندروس را به 

روغــن اضافه می كنند و مایع در حال جوش را با رسپوش مدتی 

به حال خود می گذارند. بعد از آماده شدن، ظرف را از روی اجاق 

برمی دارند و غلظت آن را امتحان 

می كنند. 

هرنمندانــی  و  اســتادان 

كه بــا تولیــد آثاری به شــیوه ی 

روغنی ســازی، ایــن هــرن را پاس 

داشته و در رونق آن كوشیده اند، 

عبارت   اند از: 

ـ استاد محمد ابراهیم نعمت اللهی 

اصفهانی قرون ۱۳ و ۱۴ ه.ق.

ـ استاد محمدرضا امامی، دوره ی 

قاجار

ـ اســتاد فتح ا... شــیرازی (دوره ی 

قاجار)       

ـ استاد لطفعلی شیرازی، قرن ۱۴ 

ه.ق.      

ـ استاد میرزابابا شیرازی، قرن ۱۳ 

ه.ق. 

ـ استاد عبدالحسین ضیع هامیون 

(دوره ی قاجار) 

ـ استاد آقا نجف (دوره ی قاجار)

ـ استاد ابوالقاسم امامی (دوره ی قاجار)

ـ استاد علیقلی مصور (دوره ی قاجار)

منابع

۱. ادیب برومند، عبدالعلی، هرن قلمدان، تهران، چاپ اول، انتشارات وحید، 

 .۱۳۶۶

ایران شناسی،  تهران،  ایران،  آثار صنایع دستی  كارشناسی  یاوری. حسین،   .۲

.۱۳۸

۳. یاوری، حسین- آشنایی با هرنهای سنتی، تهران، چ پنجم، انتشارات صبای 

سحر، ۱۳۸۹.    
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روغن بزرك را در 
ظرفی چدنی به شكل 

نیم دایره و فاقد 
زاویه می ریزند و به 

صورتی روی اجاق 
قرار می دهند كه 

آتش به یك نسبت، 
متام بدنه ی ظرف را 

در برگیرد
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مقدمه

تبلیغات محیطی به منزله ی رسانه ای جدید در گرافیك محیطی 

اســت كه در چند ســال اخیر در ایران نیز مورد توجه قرار گرفته 

اســت. نقاشی روی ساختامن های فرســوده و كثیف كه منای شهر 

را تغییر می دهد، منونه ی این تبلیغات اســت. شعارهای تبلیغاتی 

نیــز كه برای یك براند یا كاالهــای مختلف در تبلیغات تلویزیونی 

اســتفاده مي شوند، در همین دســته اند.تبلیغات محیطی یكی از 

جدیدترین و بااهمیت ترین رویكردهای روبه رشد تبلیغ یك براند 

است كه در گرافیك محیطی شهری امروز مطرح است. 

كليدواژه ها: تبليغات محیطی، گرافيك، گرافيك محیطی.

خاستگاه  تبلیغات محیطی 

انقالب فن آوری اطالعات موجب كاهش تأثیرگذاری رسانه های 

تبلیغاتی مرســوم، هم چون تبلیغات چاپــی، رادیویی، تلویزیونی، 

بیلبوردها و وســایل نقلیه ی موتوری شــده اســت؛ اما به گفته ی 

كمیته ی بازاریابی آمریكا، میزان رشــد تبلیغات محیطی در دهه ی 

آخر قرن بیستم ۷/۲ درصد افزایش یافته است.

 

 Ambient) تبلیغــات محیطــی تعاریــف و داللت هــای 

(Advertising

اصطالحی اســت كه نخســتین بار به وســیله ی مشــرتیان و 

رشكت های تبلیغاتی به كار گرفته شــد. این اصطالح در اســاس با 

«تبلیغات بیرونی»(Outdoor Advertising) متفاوت است و هر 

یك ماهیت و تعاریف جداگانه  دارند. 

تبلیغــات بیرونی اصطالحــی كلی و غیرتخصصــی درباره ی 

نفسیه صداقت
كارشناس ارشد هرن، مدرس دانشگاه
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اَشــكال تبلیغات در فضاهــای خارج از خانه اســت. معادل دیگر 

ایــن اصطالح، تبلیغات خارج از خانه اســت؛ اما تبلیغات محیطی 

شاخه ای تخصصی، جدید و روبه گسرتش از تبلیغات بیرونی است 

كه نباید آن ها را یكسان به كار برد. این شاخه تا امروز هم از جانب 

ســفارش دهندگان و كارگزاران تبلیغاتی و هم از سوی مخاطبان با 

استقبال كم نظیری روبه رو شده است.

تغییر جایگاه تبلیغات به اماكن نامتعارف و غیرمعمول

مكان هایی، همچون ســطح زمین، دسته ی پمپ بنزین، پشت 

درب هــای توالت فرنگــی و ... كه تا پیش از ایــن هرگز به آن ها، 

هم چــون مكانی تبلیغاتی نگریســته نشــده بود، امــروز جایگاه 

تبلیغات محیطی شده اند.

عــالوه بر اهمیــت موقعیت هــای غیرمعمــول در تبلیغات 

محیطی، روش های اجرایی به طور كلی آفرینش غیرمرسوم یك اثر 

تبلیغاتی، می تواند آن اثر را در زمره ی تبلیغات محیطی قرار دهد. 

(كرافت: ۱۹۹۸).

سه ویژگی  اصلی تبلیغات محیطی 

۱. موقعیت های مكانی غیرمرسوم؛

۲. روش های اجرایی متفاوت؛

۳. جدید بودن موضوعات. 

تبلیغات محیطی، شــامل تبلیغاتی اســت كــه در مكان های 

غیرعادی، درخورتوجه و غیرمنتظره و اغلب با روش هایی غیرمرسوم 

و بدیع و هم چنین اجراهای تازه- اجراهایی كه برای نخستین بار بر 

مخاطبان ظاهر می شوند- به كار گرفته می شوند.

تبلیغات محیطی اصطالحی اســت تابع رشایــط و در برخی 

موارد ســوبژكتیو كه مطابق با هنجارهای تبلیغاتی هر دوره تغییر 

می كند. این ویژگی ها سبب می شود تا اغلب از تبلیغات محیطی با 

عنوان رسانه ای جدید (New Media) و متحول كننده یاد كنیم؛ تا 

آن جا كه نرشیه ی «وال اسرتیت» در بیانیه ی اخیر خود از تبلیغات 

محیطی با عبارت «رسانه ی پرشور جدید» (Hot New Media) نام 

می برد. (كپالن: ۲۰۰۴). 

جهان صحنه ی تبلیغات 

میزان رشد تبلیغات محیطی در انگستان از ۱۷/۴ میلیون یورو 

در ســال ۱۹۹۶ به ۱۰۰ میلیون یورو در ســال ۲۰۰۱ افزایش یافته 

اســت؛ هم چنین این رقم در سال ۲۰۰۲ رشــد ۱۰ درصدی داشته 

بوده است. (انجمن توسعه ی تجارت هونگ كونگ: ۲۰۰۰). 

شباهت های تبلیغات محیطی و تبلیغات خارج از خانه

۱. مكان ها و موقعیت ها؛

۲. میزان تأثیرگذاری؛

۳. روش های ارتباطی رسیع؛

۴. پوشش رسانه ای  مطلوب. 

معایب به كارگیری تبلیغات محیطی

۱. آلوده كردن فضای برصی (در برخی مواقع)؛

۲. دشوار بودن اندازه گیری میزان تأثیرگذاری؛

۳. عدم امكان انتقال پیام های مفصل و كافی؛

۴. هزینه های هنگفت ساخت و نصب.

در تبلیغات محیطی تأكید، بیشرت بر روش های شگفت انگیز، 

هیجان آور، طنزآمیز و خالق اســت كه نتیجه ی آن درگیری بیشــرت 

مخاطبان با فرستنده ی پیام است. (اسچیفمن: ۱۹۹۷).

برداشــت گزینشــی از تبلیغات یك براند، موجب تفسیرهای 

گوناگون درباره ی تبلیغ خواهد شد؛ زمانی كه یك تبلیغ در معرض 

چنین برخوردی قرار گیرد، به راحتی به فراموشــی سپرده نخواهد 

شد. (ایست: ۱۹۹۷).

در بیشــرت مــوارد پیام هــا در تبلیغات محیطی، نســبت به 

پیام های تبلیغات خارج از خانه، ناقص و نامتام اند كه مخاطبان باید 

آن ها را رمزگشــایی كنند. پیام های زبانی و تصویری غیرمرســوم و 

تبلیغات محیطی، 
شامل تبلیغاتی 

است كه در 
مكان های غیرعادی، 

درخورتوجه و 
غیرمنتظره و اغلب 

با روش هایی 
غیرمرسوم و بدیع 

و هم چنین اجراهای 
تازه- اجراهایی كه 
برای نخستین بار 

بر مخاطبان ظاهر 
می شوند- به كار 

گرفته می شوند
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عجیب موجب افزایش سطح عالقه ی مرصف كنندگان و ایجاد میل 

برای رمزگشــایی تبلیغ خواهد شــد؛ این عمل در مراحل و سطوح 

گوناگون، شناخت ابعاد گوناگون محصول از سوی مرصف كنندگان 

را در پی خواهد داشت. 

در تبلیغات محیطــی، جلب توجــه و هدف گیری مخاطبان 

بسیار اهمیت دارد. كارگزاران این تبلیغات، می كوشند تا با یك تبلیغ 

جذاب و دوست داشتنی نسبت به براند موردنظرشان در مخاطب 

عالقه ایجاد كنند. آنان بر این گامن اند كه یك تبلیغ دوست داشتنی، 

براند را نیز دوست داشتنی و خوشایند نشان خواهد داد.

ایجــاد حس شــگفتی و هم چنین منایش یك شــكل خالقانه، 

موجب برقراری رابطه ی مكاشفه گونه با گیرنده ی پیام می شود. در 

این رابطه، گیرنده ی پیام به بازی ای دعوت می شــود كه قرار است 

در آن به مفهوم یا مفاهیمی خاص دست یابد.

متركز و توجه ویژه ی تبلیغات محیطی به هدف گیری و متركز بر 

عالیق مخاطبان، از مهم ترین برجستگی های این شكل از تبلیغات 

شمرده می شود. بیشرت پدیدآورندگان كمپین های تبلیغات محیطی، 

افرادی جوان (زیر ۳۰ ســال) هستند؛ به همین دلیل هدف گیری و 

متركز آنان نیز بر همین رده ی سنی است. (اَد نیوز: ۲۰۰۴).

در این دســته از تبلیغات نشــانه ها یا منادهــا، ابزارهای الزم 

و بنیادین انتقال معنا هســتند؛ به ویــژه در مورد تبلیغاتی كه در 

مدت زمان های كوتاه در مقابل مخاطبان قرار می گیرند. (فیســك 

و هارتلی: ۱۹۸۹).

انتخاب مناسب تصویر، رنگ و بافت به همراه بازی های زبانی 

(شــعار تبلیغاتی) می تواند دال بر معناهای مســلم و تأثیرگذاری 

باشــد كه به رسعت از جانب مخاطبان دریافت می شود. (اَد نیوز: 

(۲۰۰۴

تبلیغات محیطی كه به طور مستقیم و بی واسطه به مخاطبان 

عرضه می شــود، می تواند با به كارگیری متهیدات تازه و غیرمعمول، 

مخاطبان را وارد ارتباطی دوسویه كند و توجه آن ها را به خود جلب 

كند. به نظر برخی این تبلیغــات، به طور عمده مخاطبان ۱۶ تا ۲۴ 

سال را تحت تأثیر قرار می دهد؛ اما براساس نوع ایده، می تواند اقشار 

سنی متفاوت را متوجه خود كند.

تبلیغات محیطی در سطح شــهرها، عالوه بر آن كه به معرفی 

كاالیــی ویژه می پردازد، فراهم كننده ی فرصت هایی مناســب برای 

آسایش خاطر و زیبایی شهرها نیز هستند. 

تغییــرات آب و هوایی، یكی از عوامل مؤثر در میزان رشــد و 

گســرتش تبلیغات محیطی اســت. این شــكل از تبلیغات در فصول 

مناسب آب و هوایی رشد چشم گیری دارند؛ زیرا در این فصول، افراد 

زمان كمرتی را در خانه و در برابر تلویزیون رصف می كنند و بیشرت 

زمان خود را به گردش در شهر اختصاص می دهند. (كپالن: ۲۰۰۴). 
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تا در رشته ی گرافیك چنین مشكالتی ایجاد نشود. 

مسئله  ي دیگر در مورد رشته های هرنی مثل گرافیك، هزینه ی باالی 

تحصیل در این رشته ها برای دانش آموزان و اولیای آن هاست. گاه، 

دانش آموزان با استعداد در این رشته درس می خوانند كه وضعیت 

بد اقتصادی آن ها مانع رشــد و پیرشفتشــان می شود. نبود مواد و 

امكانات مطلوب، به كاهش كیفیت كارهای دانش آموزان و عدم رشد 

خالقیت آن ها منجر می شود. با توجه به این كه رشته های هرنی از 

نظر تكنیكی گسرت ه ی نسبتاً وسیعی دارند كه فرصت تجربه ی آن ها 

باید به طور نامحدود برای هرنجویان وجود داشته باشد، گران بودن 

هزینه هــای تحصیلی و عدم توزیع دولتِی مواد و ابزار اولیه ی كار 

در این رشــته، مشكلی اســت كه منی توان از آن چشم پوشی كرد. 

مسئله ی درخور توجه دیگر كه در سازمان دهی های آموزشی اصًال 

به آن توجهی منی شــود، شاید این باشد كه در كالس های كارگاهی 

در رشــته ی گرافیك، نظیر كارگاه عكاســی،  كارگاه طراحی، كارگاه 

خوش نویســی و كارگاه چاپ دستی و ... هرنآموز با تعّدد شاگردان 

روبه رو اســت؛ در حالی كه زمان كالس كوتاه است. بر این اساس، 

معلم زمان كافی برای فعالیت های خود برای آموزش و رسمشق های 

فردی، بررسی تكلیف، تحلیل نقاط ضعف و قوت كارهای عملی هر 

دانش آموز و رفع ایرادهای هر فرد و ... ندارد. 

با توجه به این مشــكل، به نظر می رســد، اگر برای رشته هایی كه 

كارگاه دارند، با بررســی قبلی، كالس هایی با ظرفیت مشــخص و 

محدود تعریف شوند، راهی برای هموار شدن این مشكل باشد. با 

امید به باز شدن گره های این رشته و پیرشفت آن.  

تجربه ی عینی معلامن هرن و دست آوردهای آنها دست مایه های 

مهم ارزیابی و تحصیل در رشته ی هرن است. در مطلب زیر طرح 

یکی از اين مشکالت را با هم می خوانیم.

رشــته ی گرافیــك و هرنآمــوزان آن در هرنســتان ها، مشــكالت و 

دغدغه هایــی دارند كه امیدواریم با مطرح كــردن آن ها برای رفع 

مشكالت و بهبود رشایط شان تالش شود.

یكی از این مشــكالت، نحوه ی ورود متقاضیان به رشته ی گرافیك 

است. در رشایط فعلی، انتخاب رشته ی دانش آموزان براساس معدل 

و منره هاي آن ها در پایه ی اول دبیرستان انجام می شود كه بزرگ ترین 

ضعف آن، این اســت كه برای دانش آموزانی كه ســطح منره های 

پایین تری دارند، رشته های هرنستان، مانند گرافیك پیشنهاد می شود. 

این مسئله سبب می شود كه متوسط رضیب هوشی دانش آموزان 

هرنستان به میزان درخور توجهی پایین باشد، بنابراین دانش آموزانی 

كه به هرنســتان راه می یابند، عموماً چندان به رشــته های فنی و 

گرافیك عالقه  ندارند؛ به ویژه در مورد رشــته های هرنی كه وجود 

عالقه و اســتعداد و خالقیت هرنی در دانش آموزان مبنای اولیه ی 

تحصیل در این رشــته است. با وجود این، تعداد دانش آموزانی كه 

استعداد و عالقه ی چندانی در زمینه های هرنی ندارند، ولی در این 

رشــته  درس می خوانند به منزله ی رسعت گیرهایی هســتند كه از 

رسعت سیِر صعودِی پیرشفت كالس می كاهند و موجب می شود 

كالس به سطح مطلوب نرسد. در چنین رشایطی دبیران هرن دچار 

مشكالت فراوان می شوند و در برخورد با این گونه دانش آموزان در 

امر تدریس دلرسد و مأیوس می شوند و نیروی آن ها بیهوده هدر 

می رود. این  دانش آموزان نیز به علت عدم یادگیری و رشــد كیفی 

دچار رسخوردگی می شوند و ممكن است موجب برداشت ناعادالنه 

و نامناسب از تدریس و فعالیت معلامن شوند. به نظر می رسد برای 

ورود به هرنستان، دانش آموزان در آزمون ارزشیابی بايد رشكت كنند 

تا عالوه بر تعیین سطح آموزشی، استعداد آن ها نیز شناسایی شود 

به نظر می رسد 
برای ورود 

به هرنستان، 
دانش آموزان 

در آزمون 
ارزشیابی بايد 
رشكت كنند تا 

عالوه بر تعیین 
سطح آموزشی، 
استعداد آن ها 
نیز شناسایی 

شود

سحر زندی و محمد هاشمی

دبیران هرن گرمسار



مشاهده

وقتی این چهره  را در میان رقصنده های دهكده ی سامبورو 

در كنیا دیدم، احساس كردم كه موضوع خوبی برای یك پرتره ی 

تأثیرگذار پیدا كرده ام. آن روز، درخشان و آفتابی بود كه رنگ ها 

و بافت های صحنه را مسحوركننده تر می كرد.

تفكر

در یــك ســمت جایی كــه رقصنــدگان در آن برنامه اجرا 

می كردنــد، تعدادی درخت وجود داشــت؛ به همین دلیل من 

فكر  كردم كه ســایه ای كه این درختان ایجاد می كند، می تواند 

كیفیت نوری را كه بر صورت و شــانه بر ســوژه می تابد، بهرت 

نشان دهد.

عمل

من نقطه ای را انتخاب كردم كه از آنجا پس زمینه ی تصویر 

كامًال محو بود و قبل از آن كه به ســوژه نزدیك شوم، صرب كردم 

تا رقصندگان به كار خود پایان دادند. از آن مرد خواســتم تا در 

نقطه ای كه من در نظر داشــتم، قــرار بگیرد و به نیزه ای تكیه 

بدهد تا راحت تر به نظر برسد. با استفاده از یك لنز تله - زوم، 

قابی را كه می خواســتم كامًال بســته باشد، بستم. دیافراگم باز 

را انتخاب كردم تا مطمنئ شــوم كه درختان پس زمینه فقط به 

صورت سبزی محوی دیده می شوند. 

تكنیك

نــور مســتقیم، معموالً كیفیــت خوبــی در تصویر ایجاد 

منی كند؛ اما در مورد پرتره اگر نور از پشــت به موضوع بتابد، 

می تواند كیفیت مطلوبی به وجود آورد؛ به رشط آن كه مراقب 

باشــیم تا نــور در لنز نیفتد و باعث خرابی تصویر نشــود. در 

ضمن الزم است تا یك تا دو درجه نور منبعی را بیش از آن چه 

نور منبع نقطه ای دوربیــن می خواند، قرار دهیم تا صورت یا 

صورت های سوژه در تاریكی قرار نگیرند. (تصویر ۱)

این پرتره ی متام قد را با استفاده از یك لنز تله- زوم گرفتم 

كه به من امكان می دهد تا به اندازه ی كافی از موضوع فاصله 

بگیرم و در عین حال بتوانم قسمت كوچكی از محیط پشت ِرس 

سوژه را پس زمینه داشته باشم. این پس زمینه، پرسپكتیو جالبی 

در تصویر ایجاد می كرد. (تصویر ۲)

مهسا قبایی
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Close- up عكاسی منای نزدیك

در بیشرت عكس ها، دامنه ی وضوح (focuse) لنز دوربین از 

دو مــرت به باال قرار دارد؛ اما وقتی كه منای نزدیك تری از ســوژه 

را مدنظر داشــته باشیم، دامنه ی وضوح بسیار كم تر از این باید 

قرار بگیرد. (یك مرت به پایین). در این حالت به رعایت مالحظات 

ویژه ای در هنگام عكاســی مجبوریــم. كمرتین فاصله ی وضوح 

لنزهــای معمولی، چیــزی در حدود یك مرت اســت؛ اما راه های 

متعددی برای كاهش چنین فاصله ای وجود دارد. امروزه بیشــرت 

لنزهــای زوم معمولی تنظیم «ماكرو» دارند كه به عكاس اجازه 

می دهد تا از فاصله ی چندسانتی مرتی سوژه، عكاسی كند. 

(تصویر ۳)

مشاهده

این انگورها كه بــرای تهیه ی رسكه در این ظرف قرار داده 

شــده اند، در مرحله ی ترشــیدگی قرار دارند. برای نشــان دادن 

بافت سطح انگورها، باید عكسی از منای نزدیك تهیه می شد.

تفكر

به این نتیجه رســیدم كه بهرتین كار، برای بهرت نشان دادن 

بافت و رنگ انگورها در ظرفشان، این است كه دیدی مستقیم، 

از باال و تا حد كافی نزدیك نسبت به سوژه داشته باشم. 

عمل

ظرف انگورها را به جایی در سایه انتقال دادم تا نور كامًال 

نرم (soft) باشــد و سایه های غلیظ یا روشنی های تند در عكس 

نداشته باشم. عكسی می خواستم با كمرتین كنرتاست نوری. سه 

پایه ی دوربین را طوری تنظیم كردم كه بتوانم دیدی مستقیم و 

از باال به سوژه داشته باشم. برای زیباتركردن تركیب بندی تصویر، 

چنــد برگ مــو را در میان انگورها قرار دادم. دیافر اگم بســیار 

بســته ای انتخاب كردم تا بتوانم عمق میدان و وضوح كافی در 

عكس داشــته باشــم و البته قبل از تنظیم دوربین و نورسنجی، 

حلقه های extension tube را به لنز اضافه كردم. (تصویر ۴)

تكنیك 

در عكس های منای نزدیك (Close- up) كیفیت و چگونگی 

نوری كــه به موضوع می تابد، بســیار مهم اســت؛ چون اندك 
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مقداری از ســایه ها می تواند بخش عمده ای از عكس را تیره كند و رنگ و بافت ســوژه را 

بپوشاند. برای حل این مشــكل می توان از یك منعكس كننده ی (reflector)نور ساده، مثل 

یك تكه مقوای سفید یا ورقه ی آلومینیومی استفاده كرد تا به قسمت هایی كه در سایه قرار 

می گیرند، نور پاشیده شود. 

(تصویر ۵)
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مقدمه

رضورت آشنایی با تاریخ هرن

آشــنایی بــا مكتب ها، شــیوه ها و 

سبك های هرنی ایران از رضورت های كار 

معلمی در رشــته ی هرن اســت؛ شاید در 

نگاه اول، چنین بــه نظر آید كه معلامن 

هرن، آن هــم در مقطع راهنامیی چندان 

به دانســنت چنین اطالعاتی نیاز ندارند و 

ســواد و آگاهی در این زمینه بیشــرت در 

مراكــز آموزش عالــی و تخصصی هرن به 

كار می آید. واقعیت این اســت كه بیشرت 

دانش آموزان ما با تاریخ هرن ایران، چنان كه 

شایسته است، آشنایی ندارند؛ ولی ذهن 

آنان انبانی از اطالعاِت جورواجور از هرن 

و تاریخ هرن غیرایرانی است. این وضعیت 

براي رضورت آگاهی بخشی به معلامن و 

دانش آموزان در زمینه ی هرن و تاریخ هرن 

ایران تردیدی باقی منی گذارد. 

به راســتی اگر اعضای جامعه ی ما، 

به ويژه افراد فرهنگی آن تصور روشــنی 

از هــرن رسزمین خــود در ادوار گوناگون 

تاریخی نداشته باشند، چگونه می توانند 

در مواضــع مختلــف زندگــی و در برابر 

مظاهر گوناگون فرهنگی و هرنی دیگران 

به هویت ملــی خود ببالنــد و آن را در 

زندگی روزانه ی خود متجلی كنند. این كار، 

بدون شناخت، حفظ و حراست درست از 

میراث پیشینیان ممكن نخواهد بود و نیز 

امكان زندگی بخشــی و نوآوری در آن چه 

پدران به پرسان رسانده اند، وجود نخواهد 

داشــت. امروز كــه جهان كوچك شــده 

اســت و ارتباطات جمعی مردمان نسبت 

به تاریخ گذشته ی برش بسیار زیاد است، 

چگونه می توان بدون شناخِت جای خود و 

جایگاه تاریخی در این تعامالت روزافزون 

جهانی مشاركتی موفق داشت؟...

درســی  كتاب هــای  در  متأســفانه 

هرن، بخش بســیار اندكی درباره ی تاریخ 

تحوالت و نگرش های هرنی ایران اســت؛ 

شاید تنوع هرنها و كمبود ساعات آموزش 

هرن در برنامه ی درسی از عمده ترین این 

دالیل باشد. برای رفع این كمبود، می توان 

چاره اندیشی كرد، یكی از آسان ترین كارها 

برای درمــان این درد، تألیــف كتاب های 

كمك آموزشــی در حوزه ی هــرن ایران در 

موضوعات گوناگون است. وزارت آموزش 

و پرورش در جایگاه متولی رسمی آموزش 

كشــور، می تواند با دعوت از نویسندگان 

برجسته، كتاب هایی در باب هرن ایران چاپ 

و منترش كند. در ایــن كتاب ها اطالعات 

مطلوب درباره ی هرنهــا، تاریخ تحوالت، 

ســبك ها و چهره های برجســته ی آن ها و 

نشــان دادن منونه هایی از شــاهكارهای 

بازمانده، می تواند به طرح اولیه ی كار در 

       
 رونق 
  هرن 

شیراز
    در 

مهدی املاسی

نظر گرفته شود. این مجموعه می تواند با 

توزیع در كتاب خانه های مدارس كشــور 

برای رفع نیــاز معلامن و دانش آموزان در 

موضوع هرنهــای ایرانــی مرجع موثقی 

باشــد. هرنهای خوش نویســی، نقاشــی، 

معامری، موســیقی، منایــش، قالی بافی، 

كاشی كاری و... از عناوین اصلی و معرفی 

برخی از شاهكارهای هرن ایران از عناوین 

فرعی این طرح (با توجه به رضورت ها و 

نیازها) می تواند باشد...

منونه ای سودمند

در رشایطــی كه كتاب هــای ویژه و 

مناسب برای هرنآموزان در مدارس كشور 

وجود ندارد یا بسیار اندك است، مطالعه ی 

كتاب های خوب در باب تحوالت هرنهای 

ایرانی راه گشــای خوبی برای عالقه مندان 

چنیــن مباحثی  اســت. ســابقه ی چنین 

پژوهش هایی در سالیان گذشته، اغلب به 

نام مســترشقان و هرنشناسان غربی بود. 

خوشبختانه در سال های اخیر این طلسم 

به همــت پژوهشــگران كوشــای ایرانی 

شكسته شده است و شاهد عالقه و توجه 

آنان به بررســی هرن ایران هستیم. كتاب 

«مكتب نگارگری شیراز»، یكی از منونه های 

این توجه و كوشش است. 

اطالعات كتاب شــناختی یكی از این 

گارگري شرياز
ب: مكتب ن

نام كتا

ب آژند
نام نويسنده: يعقو

رش: فرهنگستان هرن
نا

پ: اول- ۱۳۸۷
نوبت چا
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كتاب ها چنین است: مكتب نگارگری شیراز 

تألیف یعقوب آژند، انتشارات فرهنگستان 

هرن، پاییز ۱۳۸۷. این كتاب در ۳۱۴ صفحه 

و مصور، تدوین شده و در شامرگان ۲۰۰۰ 

نسخه چاپ و منترش شده است. 

دكــرت یعقوب آژنــد در این كتاب به 

معرفی و بررســی برآمدن و شــكل گیری 

یكی از مهم ترین مكاتب نقاشــی ایرانی 

پرداخته است و اطالعات سودمندی را در 

باب این مكتب و هم چنین تاریخ هرنی و 

فرهنگی ایران در یكی از مهم ترین مناطق 

جغرافیایی ایــران در دوران حكومت های 

چند خاندان بر این منطقه در دســت رس 

خواننده ی عالقه مند می نهد. 

مطالــب این كتــاب در چهار بخش 

تنظیم شده است: بخش نخست درباره ی 

شیراز و دورمنای تاریخی آن از صدر اسالم 

تا سده ی هشتم هجری نوشته شده است. 

در بخش های دوم، سوم و چهارم كتاب، به 

ترتیب، «مكتب نگارگری شیراز در دوران 

آل اینجو (از ســال ۷۲۵ تا ۷۵۸ هـ . ق)»؛ 

«آل مظفر (از ســال ۷۵۸ تا ۷۹۵ هـ .ق)»؛ 

تیموریــان (از ســال ۷۹۵ تــا ۸۵۶هـ. ق) 

آمده اســت. در این بخش ها چشم انداز 

سیاســی، فرهنگی و هرنی و ویژگی های 

آثار بازمانده از هر مكتب بررسی،  تحلیل 

و واكاوی شده است. 

در ایــن كتــاب، منونه هایــی از آثار 

مكتب نگارگری شــیراز در هــر دوره در 

پایان مباحث آن دوره افزوده شده است. 

این تصاویر از جهت كمك به فهم مطالب 

كتاب نقش مهمی دارند. 

به طور كلی، مكتب نگارگری شیراز، 

آن چنــان كــه به درســتی، نویســنده در 

مقدمه ی كتاب آورده است: «تاكنون مورد 

ارزیابی شایســته ی شــأنش قرار نگرفته 

و تتبعی انجام نشــده اســت كه به طور 

جامــع ویژگی ها و اجــزای گوناگون آن را 

از جهت های مختلف سیاسی، اجتامعی و 

اقتصادی و باالتر از همه، فرهنگی و هرنی 

فرا بگیرد.»

نویســنده به رغــم دشــواری كار و 

پراكندگی منابع و رضورت واكاوی آن ها تا 

حد مقدور این مهم را به رسانجام رسانده 

است و كوشیده است با بررسی یك دوره ی 

صدوپنجاه  ساله، زمینه های شكل گیری و 

رشد مكتب نگارگری شیراز را باز منایاند. 

در ادامــه ی مطلــب می كوشــیم با 

مروری بر مطالب كتاب، تصویری مجمل 

از ایــن مكتــب به خواننــده ی عالقه مند 

بنامیانم. 

زمینه ی شكل گیری این مكتب

مكتــب نگارگری شــیراز در عرصه ی 

تصویرگری و كتاب آرایی، پدیده ای نبود كه 

در دوره ای كوتاه حاصل آمده باشد؛ بلكه 

حاصل تعامل سالیان دراز نیروهایی بود كه 

در زمینه های سیاسی، اجتامعی و اقتصادی 

و فرهنگی در شهر شیراز فعال بودند. این 

شهر، پس از ورود اسالم به ایران به سبب 

موقعیت جغرافیایی اش شــكوفا شد و در 

ســده ی ســوم هجری، پایتخت صفاریان 

انتخاب شد. شــیراز در روزگار آل بویه به 

عمران و آبادانی ویژه ای دست یافت و از 

سال ۴۵۲به بعد به دست سلجوقیان افتاد 

كه حكومت اتابكان و ســلغریان را در آن 

خطه پدید آوردنــد. در همه ی این ادوار، 

اهل ادب و دانش و هرن هر یك به نوعی 

زمینه ســاز فرهنگی بروز این مكتب در 

عرصه ی كتاب آرایی بودنــد. از آن با نام 

«ام املكاتب ایران» در قلمرو كتاب آرایی 

یاد می شود. 

مكتب نگارگری شیراز در دوره ی آل 

اینجو (۷۵۸-۷۲۵ هـ .ق)

در چشــم انداز فرهنگــی و هرنی 

این دوره، آن چه بیشرت به چشم می آید، 

گرایش های ایرانی و ایرانی دوستی است. 

حاكامن، متایــل زیادی دارند تا شــكوه 

دربار خود را به ســنت های فرهنگی و 

هرنی اعقاب باســتانی ایران پیوند بزنند 

و بــه عبارتــی، احیاگــر مواریث جهان 

ساسانی باشند. تصویرپردازی نسخه های 

ادبی داســتانی، زمینــه ای را فراهم آورد 

تا خانواده ی ایرانی دیوان ســاالر بتوانند 

آرام آرام شــاهنامه را به مغوالن معرفی 

كننــد و شــاهنامه نگاری را هم چــون 

عنــرصی فرهنگــی در مقابــل رویكرد 

مغولــِی دیوانیان ایلخانی مطرح كنند و 

پیشــینه ی دیرین و باشــكوه ایران را به 

مغوالن بشناسانند. 

و  عشــق  اینجــو،  آل  دوره ی  در 

عالقــه ی برخی از افــراد صاحب قدرت 

به امور فرهنگی و هرنی موجب شــد تا 

شــامری از اهل هرن و ادب در حامیت 
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مــادی و معنــوی ایــن افراد بــه كارهای 

هرنی بپردازند. در تصاویر و نقاشــی های 

ایــن دوره، تركیب بندی هــای جدیــد و 

رنگ بندی های شــاخص و استفاده از طال 

در این رنگ بندی ها تجربه شد. نگاره ها با 

پس زمینه هایی به رنگ قرمز و آبی و زرد 

كار شده است. تپه ها مخروطی شكل اند. 

گل های درشــت و درختان در پس زمینه 

و رداهــا و جامه هــای منقــوش از دیگر 

خصوصیات بعضی از نگاره هاست. 

جزئیات ابرها و گیاهان، تأثیر كمی از 

نقاشی چینی دارند. در برخی از نقاشی ها 

جلوه ای برصی نقاشــی دوران ساسانی و 

پارتی دیده می شود كه رنگ بندی محدود 

و خط پردازی های ساده دارند. 

مكتب  نگارگری شیراز در دوره ی آل 

مظفر (۷۹۵-۷۵۸هـ .ق)

خاندان مظفــر، چه مــرد و چه زن 

بــه هرنپــروری و ادب دوســتی شــهرت 

داشتند. پس از «امیرمبارزالدین محمد»، 

فرزندانش «شــاه شجاع» و «شاه یحیی» 

نقش ارزنده ای در هرنپروری داشــتند و 

كارگاه هرنی كتاب خانه ی آل مظفر تا سال 

۸۰۰۰ هـ . ق تحت توجه این خانواده به 

كار خود ادامه می داد. نسخه های زیبایی 

از كتاب آرایــی و تصویرپــردازی در ایــن 

كتاب خانه  تولید شــد. غیــر از آل مظفر، 

شــامری از كارگــزاران حكومتــی، اعم از 

وزرا و امــرا و ثرومتندان نیز به حامیت از 

تولید آثار هرنی اهمیت می دادند. با آن كه 

نسخه های معدودی از آثار كتاب آرایی از 

این دوره بازمانده است؛ از همین نسخه ها 

به تحول بنیادی در كتاب آرایی، این دوره 

می تــوان پی برد. این تحول تا حدودی از 

كتاب آرایی دوره ی آل جالیر در تربیز متأثر 

است. 

اســتفاده از تذهیب تــا پیش از این 

دوره، خاص ُنَســخ قرآنی بــود؛ اما در این 

دوره،  تذهیب كاران قطعاتی از تذهیب را 

با نقش های هندســی و گیاهی در دیگر 

كتاب ها نیز به كار بستند. در رسلوح ها و 

عناوین آن ها كه از میانه ی صفحات آغاز 

می شد، نیز تذهیب به كار برده شد. 

آل مظفــر،  دوره ی  نگاره هــای  در 

منظره پردازی از ویژگی های مهم این آثار 

است، منظره پردازی خام دوره ی آل اینجو، 

جــای خــود را بــه مناظــری داد كه در 

ســده های بعد جزو خصوصیات نگارگری 

ایران بود. در این منظره پردازی بر افق های 

مرتفع و ِگرد، بیش از اندازه تأكید می شد؛ 

به طوری كه به آسامن در حد باریكه ای كه 

میان دو تپه ی ِگرد و بلند گم شــده است، 

بسنده می شد. 

هم چنین پیكره  پردازی ها نســبت به 

قبل ترمیم شد و پیكره هایی با چهره های 

گرد و ریش و سبیل نرم پدیدار شد. بعضی 

از نقش مایه های چینی، هم چون اژدهای 

آبــی و طالیی متأثر از نقاشــی چینی، از 

طریق آذربایجان به شیراز وارد شد؛ اما در 

نهایت ویژگی ایرانی پیدا كرد. 

مكتــب  نگارگری شــیراز در دوره ی 

تیموریان (۸۵۶-۷۹۵هـ .ق)

پس از آن كه در سال ۷۸۹ هـ.ق شیراز 

را به تــرصف درآورد، با برخــی از بزرگان 

دیــن و دانش و هرن شــهر مالقات كرد و 

شــامر زیادی از هرنمندان و دانشمندان، 

پیشــه وران و معــامران شــیراز را طبــق 

سیاســت و عادتی كــه در فتوحات خود 

داشت، به شهر سمرقند گسیل كرد. 

پس از مرگ تیمــور و فروكش كردن 

نزاع های جانشینی و با استقرار «شاهرخ» 

بر تخت ســلطنت با توجه به استحاله ی 

اقوام مغول در فرهنگ ایران، گامشــتگان 

شاهرخ بر شیراز، رویه ای فرهنگ مدارانه 

را در حكومــت در پیش گرفتند؛ امری كه 

اغلب نــوادگان تیمور بر این رویه بودند. 

«اسكندرســلطان»، «ابراهیم ســلطان» و 
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«سلطان عبدالله»، شاهزادگانی بودند كه 

به ســهم خویش بر رونق هرن در شــیراز 

افزودند. كتاب خانه ی ســلطنتی شیراز در 

دوره ی ابراهیم ســلطان، محصول ســنت 

پیــش از تیموریان بود؛ امــا در زمان وی 

رونقــی دوباره یافت و منشــأ تولید آثار 

درخور توجهی شــد و هرنمنــدان نقاش، 

خوش نویس، تذهیب كار زیادی در آن جا 

حامیت می شدند. 

خوش نویســی قرآن كریم و تذهیب 

آن در ایــن دوره رونق بســیاری یافت و 

به طور كلی، كتابــت و نگارگری كتاب ها 

در قیــاس بــا دوره ی آل مظفر پیرشفته تر 

و مرتقی تر شــد. به دلیل حضور برخی از 

هرنمندان برجسته ی مكتب تربیِز دوره ی 

آل جالیر، نگارگری شــیراز تأثیراتی از این 

مكتب گرفت و می توان گفت، نسخه های 

كتاب آرایی شده در دوره ی اسكندرسلطان 

از نظر سبك شناسی، در حقیقت آمیزه ای 

از ویژگی های اساسی نگارگری آل مظفر و 

آل جالیر یا تركیبی از آن ها است.  

از دیگر ویژگی هــای نگاره های این 

دوره، آن است كه نگاره های بزرگ مناظر 

و صحنه های تغزلی (در روزگار آل مظفر) 

جای خــود را بــه نگاره هــای كوچك در 

گلچین های ادبی و علمی داد.

در نگاره های دوره ی ابراهیم سلطان، 

جزئیات روایی به كمرتین میزان رســید و 

آثاری درخشان با كیفیتی نو پدید آمد. در 

این نگاره ها، تعداد پیكره ها محدود شــد 

و ایــن پیكره ها با قّد بلند و باریك در دل 

منظره های بیابانی یا روستایی نقش بست 

و موضوعاتی، چون فتوحات شاهزادگان، 

شجاعت در شــكار، سخاوت در جشن ها 

و ضیافت ها و تولــد آن ها در نگاره ها به 

تصویر درآمد. 

پایان كالم

مكتب نگارگری شیراز، نوعی نگارگری 

و كتاب آرایی در شهر شیراز است كه پس 

از یك زمینه ی فرهنگی طوالنی، چند قرنی 

تناسب میان منت و تصاویر و بهره گیری از 

تذهیب های ریزنقش، اهمیت خاصی در 

این مكتب دارد. 

قدیم ترین ســند و زمان تشــكیالت 

كتاب آرایی در دل كتاب خانه ی سلطنتی به 

این مكتب مربوط است كه در سال ۸۳۰ 

ه.ق از طرف «ابراهیم سلطان» به «خواجه 

نصیرالدین محمد ُمَذَهب» اعطا شد. 

كتاب های «شاهنامه» و «خمسه » ى 

نظامــی و كتاب های تاریخ و قصص ادبی 

از مهم ترین موضوعات كتاب آرایی در این 

مكتب بودند. 

متأســفانه از نــام بيشــرت نگارگران 

این مكتب بی اطالعیم و در اســناد و آثار 

باقی مانــده، هرچند از كاتبان نســخه ها 

ذكری به میان آمده است؛ اما از نقاشان و 

تصویرپردازان آن ها رّد و امضایی در میان 

نیست. 

در این شــهر با حامیت هــای هرنپروران 

صاحــب قــدرت و ثــروت در دوره ی آل 

اینجو ظهور كــرد. كار گروهی هرنمندان 

در كتاب خانه هایــی كــه اصحاب قدرت 

تأســیس می كردند، به آثار پدید آمده 

ویژگی های مشــرتكی بخشــید. با این 

همه، به دلیل تأثیرپذیری ها یا حضور 

هرنمندان مناطــق دیگر، گاه منی توان 

بر ویژگی های مشــرتك در كلیه ی آثار 

تأكید كرد. 

اكرث هرنمندان ایــن مكتب اهل 

شــیراز یا مناطق اطــراف بودند. این 

مكتب رشــدی مســتمر داشــت و از 

خامی به ســوی پختگــی حركت كرد 

و همین پویایی، نشــان دهنده ی این 

موضوع است كه هرنمندان این مكتب 

اهل جست وجو و تجربه بودند و تنها 

به داشــته های قبلی اكتفا منی كردند، 

آنان در یك حركت تاریخی صدوپنجاه 

ســاله، كار خود را ارتقا بخشــیدند و 

در این مســیر به نقاشی دیگر مناطق 

نظیر مكتب تربیز (دوره ی آل جالیر) و 

هم چنین به نقش مایه های چینی نظر 

داشتند؛ اما بر این تأثیرپذیری ها مهر و 

امضای ویژه ی مكتب شیراز گذاشتند و 

دچار تقلیِد رصف نشدند. 

هرنمندان مكتب شــیراز در آغاز از 

سبك نقاشــی های دوران ساسانی ملَهم 

بودنــد. بازتاب برخی از عقاید باســتانی 

پیش از اســالم در نحوه و ســبك نقاشی 

برخی از آثار این مكتب ممكن اســت. با 

ایــن همه، این هرنمنــدان كلیه ی عنارص 

فكر و عقیده ی ایرانی را در منت و زمینه ی 

كلی فكری و فرهنگی جامعه ی اســالمی 

دوران خود منایاندند و شــخصیت ایرانی ِ 

نگارگری این دوران، منایانگر هرن نقاشان 

مسلامن ایرانی است. 

توجه بــه صفحه آرایی و كتاب آرایی 

از ویژگى هــاى مهم این مكتب اســت و 

كتابــت و كاتبان و نحوی تقســیم بندی 

صفحه و جدول بنــدی صفحات و ایجاد 



فریربز خرسویان

گفــت و گـــو با اســـتاد علـــی سـجـــادی، 
هــرنمــند خــوش نویــس و دبیــــر هــــرن
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در شــهر اسدآباد همدان همه  اســتاد «علی سجادی» را 

می شناســند. به منزل اســتاد می رســم. از رفتار متواضعانه و 

رسشار از مهربانی اش رشمنده می شوم.

در جایی پایین تر از ایشان می نشینم،  مجامل منی دهد و با 

آرامشی دل انگیز او نیز در كنار من می نشیند تا رسم استادی 

را به شیوه ای استادانه به من بیاموزد.

«استاد علی سجادی» متولد سال ۱۳۳۳ هـ .ش در اسدآباد 

همدان اســت. او دبیر هرن بازنشسته ی  آموزش وپرورش است 

كه به مدت ۲۰ ســال دبیر هرن دورهای ابتدایی تا دبیرســتان 

مدارس اسدآباد بوده است. وی در سال ۱۳۸۱بازنشسته شده 

اســت. اســتاد ســجادی، هم چنین به مدت چهار سال مّدرس 

خوش نویســی در دانشــكده ی «هرنهای معامری»، دانشگاه 

«بوعلی همدان» بوده و به مدت دو سال هم در دانشگاه آزاد 

اسالمی اسدآباد تدریس كرده است. او در سال ۱۳۶۳«انجمن 

خوش نویســان اســدآباد» را تأســیس كرده و اكنون در سمت 

رسپرست و مدرس شعبه، مشغول فعالیت است. از آثار هرنی 

اســتاد علی ســّجادی، می توان به خوش نویســی «شاهنامه ی 

فردوســی»، «دیوان حافظ»، «رباعیات خّیام»، «دوبیتی های 

باباطاهر»، «مثنوی معنوی» و «بوستان سعدی» اشاره كرد.

از زبان استاد:
ســابقه ی فعالیت هرنی من به دهــه ی پنجاه بر می گردد. 

از دوران ابتدایی خّط  خوشــی داشــتم و در مدرسه، دیكته ی 

امور مرتبــط با خوش نویســی، مانند روزنامه هــای دیواری و 

نوشــنت دفرتها را انجام می دادم. در سال ۱۳۳۵هـ .ش خدمت 

مرحوم «اســتاد، ّزرین خط» در تهران رفتم و به مدت دو سال 

از ایشــان تعلیم گرفتم. ایشــان در ســال ۱۳۵۷ فوت كردند و 

من دیگر اســتادی نداشــتم و از روی  نوشــته های ایشان كار 

می كردم تا بهمن ماه ۱۳۶۰ كه در انجمن خوش نویســان ایران 

ثبت نــام  و به صورت مكاتبه ای از محرض اســتاد «امیر خانی» 

كســب فیض كردم. از «استاد كابلی» در خردادماه سال ۱۳۶۳، 

درجه ی ممتاز خّط شكسته را اخذ كردم و از هامن سال انجمن 

خوش نویسان اسدآباد را تأســیس كردم. درجه ی دوی هرنی را 

نیز از وزارت ارشــاد در ســال ۱۳۷۸ دریافــت كردم. هم چنین 

هیئت داوران شورای ارزش یابی هرنی درجه ی یك هرنی مرا در 

ســال گذشته صادر كرده اســت و منتظر صدور گواهی نامه از 

سوی وزارت خانه هستم.

� بــه نظــر شــام آیــا معلمیــن هــرن  در زمینــه ی 

هرن خوش نویســی، به قدر كافی برای آمــوزش به دانش آموزان 

تخصص  دارند؟

 كســانی كــه دوره ی تربیت معلم را گذرانده انــد، تا حّد 

زیادی به هرن خوش نویســی آگاه اند؛ البته در گذشته این گونه 

نبــود؛ برای مثال در اوایل، مربّیان در دو دوره ی تابســتانی با 

هرن خوش نویسی آشنا می شدند؛ البته بیشرت مدارس، دبیر هرن 

نداشــت؛ اما حدود دوازده   سال است كه وضعیت تغییر كرده 

و معلمین متخصص بسیاری هستند كه در ارتقای سطح كیفی 

هرن خوش نویسی مدارس مؤثرند. 

        

� بــرای ارتقای ســطح كیفــی هرن خوش نویســی چه  

پیشنهادی دارید؟

  به نظر من، ساعت كالس هرن در مدارس كم است و باید 

افزایش داده شود.

اگــر خوش بینانه  بگوییم، بیســت محصــل در هر كالس 

هســت. در صورتی كه كالس های ۴۰ نفره نیز دایر می شــود. 

حــدود نیم ســاعت از وقت معلــم به تراشــیدن ۲۰ قلم برای 

دانش آموزان و حضور  و غیاب اختصاص می یابد و نیم ســاعت 

باقی مانده هم بــرای مطالعه ی رس رسی تكالیف دانش آموزان 

سپری  می شود؛ بنابراین فرصتی برای دبیر هرن باقی  منی ماند تا 

چند كلمه برای دانش آموزان بنویســد. باید ساعات كالس های 

هرن مدارس، به ویژه كالس های دوم و ســوم، از یك ســاعت به 

دو ساعت افزایش پیدا كند.

مســئله ی دیگر، این كه بــه كالس های هــرن باید اهمیت 

بدهند. ســال ها اســت كه زنگ هرن در مدارســی كه دبیر هرن 

ندارند، بــه كالس های جربانی درس های دیگــر، مانند ریاضی، 

دیكته یا سایر دروس تبدیل شده است.

در انجمــن خوش نویســان، یك هرن جو در چهار ســال به 

مرحله ی ممتازی می رســد؛ درحالی كه در مدارس، در پنج سال 

دوران ابتدایــی و راهنامیــی، پیرشفت درخــور مالحظه ای در 

هرن خوش نویســی دانش آمــوزان دیده منی شــود. به نظر من، 

باید ســطح تبّحر معلمین هرن در مقطــع ابتداِیی و در پی آن 

سطح مهارت دانش آموزان ارتقا پیدا كند؛ چون مقطع ابتدایی، 

پایه ی فعالیت های هرنی دانش آموزان است. كالس های آموزش 

ضمــن خدمت نیز برای برخی از معلمیــن كه در زمینه ی هرن 

خوش نویسی ضعف دارند، خیلی مؤثر است.

� آیا رشــته های هرنی، مانند خوش نویســی در تقویت 

قوهّ ی ابتكار، خالقّیت و ّتخیل دانش آموزان مؤثرند؟

  بله! هرن باعث رشــد و شكوفایی قّوه ی ابتكار، خالقّیت 

و تخّیل دانش آموزان می شــود. بدون هرن، زندگی زیبا نیست. 

در هــر جای از زندگی انســان، جلوه ای از هرن پدیدار اســت؛ 

می دانیم كه انســان های اولیه ، در غارها نّقاشــی می كشیدند 

معلمین متخصص 
زیادی هستند كه در 

ارتقای سطح كیفی 
هرن خوش نویسی 

مدارس مؤثرند
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و بــه هرن تّوجه داشــتند. بــه طور كلی، هرن باعــث زیبایی و 

تلطیــف زندگــی می شــود و در صــورت فقدان هــرن، زندگی 

انسان ها، بی روح، خشن، خشك و مرده است. هرن، شاخه های 

گوناگونی دارد كه به هر ســوی آن متامیل شوید، زندگی رنگ 

دیگری خواهد گرفت. به تعبیر«اســتاد روح اله  خالقی»، شــام 

انسانی را پیدا منی كنید كه هرن را نداند؛ حتی كودكی كه متولد 

می شــود، با الالیی مادرش آرام می گیرد كه هامن هرن موسیقی 

اســت. هرن یك نظم ویژه و ریتم هامهنگ اســت كه در نظام 

یكســان نیز متجلی می شود و اگر این نظم نباشد، نظم جهانی 

و یكســان نیز به  هم می خورد. هم چنین كسی كه در پی هرن 

می رود، زندگی را با یك نگاه هرنمندانه جســت  وجو می كند و 

زیبایی های هســتی را می یابد. هرن، انسان را منظم، منضبط و 

مهربان و روح او را لطیف می كند.

 � لطفاً از دوره های    آموزشــی انجمن خوش نویسی و 

سطح استقبال هرن جویان بگویید. 

  در گذشته ، دوره های خوش نویسی در چهار دوره، شامل 

متوسطه، خوش، عالی و ممتاز برگزار می شد. اكنون دوره های 

خوش نویسی انجمن خوش نویسان، به شش دوره افزایش پیدا 

كرده اســت؛  یك مرحله ی مقدماتی قبل از دوره ی متوسط كه  

آشــنایی جزیی با خوش نویسی است و یك دوره ی فوق ممتاز 

كه بخشــنامه ی آن صادر شــده است. در كنار  این شش دوره،  

شورای عالی تشــخیص مرحله ی استادی وجود دارد كه مراحل 

خودش را طی می كند. خوش نویس چندین ســال باید كوشش 

كنــد و آثار درخور عرضه ای به اجتامع دهد. پس از تشــخیص 

اساتید ّفن و صاحب نظران مرحله ی تشخیص استادی،  گواهی 

خوش نویس صادر می شود.

 � وضعیت هرن خوش نویسی پیشین و پس از انقالب 

را چگونه ارزیابی می كنید؟

  پیش از انقالب، به هرن خوش نویســی زیاد توّجه منی شد. 

اســتادان بزرگی در گم نامــی به رس می بردند؛ زیــرا در زمینه 

خوش نویســی، زیاد منی شــد. سازمان و تشــكیالت منسجمی 

نیــز به شــكل كنونــی وجود نداشــت. بــه اســتادان توّجهی 

منی شــد و افــراد زیادی بودند كه قدر ایــن  گوهران گران قدر 

را منی دانســتند؛ اما پــس از انقالب، انجمن خوش نویســان با 

ایجاد شعباتی در هرنستان ها، گسرتش پیدا كرد؛ هم چنین برای 

بعضی از رشــته های هرنی نیز محدودیت هایی ایجاد شــد كه 

باعث اســتقبال بی نظیر از خوش نویسی و پیرشفت رسیع این 

هرن شــد. به نظر من، اگر اغراق نشــود، در این سی سالی كه 

انجمن خوش نویســی منسجم شده و گسرتش پیدا كرده است، 

به اندازه ی حدود ۳۰۰ ســال، هرن خوش نویسان تقویت و ارتقا 

یافته اســت. در همین شهرستان اسدآباد كه تا سال ۱۳۶۳ یك 

نفر خوش نویس نداشــت، اكنون حدود پنجاه نفر خوش نویس 

ممتاز، تربیت و دانش آموخته شده اند. صدها دانش آموخته ی 

دیگر نیز در مراحل مختلف خوش نویســی در همین شعبه  با 

این هرن عجین شده اند.

� برای روی  آوردن دانش آموزان به ســوی رشــته های 

هرنی چه توصیه ای دارید؟

 این مســئله در وهله ی اول، به توجه مسئولین نیاز دارد. 

به هرن جویان و دانش آموزان عالقه مند به رشته های هرنی باید 

بیشــرت توجه شــود؛ با ایجاد امكانات بهرت برای دانش آموزان، 

افزایش ساعت كالس هرن مدارس و هم چنین  ترغیب و تشویق 

دانش آمــوزان، می تــوان آن ها را به ســوی فعالیت های هرنی 

سوق داد.

  درباره ی هرنجویان خوش نویســی نیز زمینه های ادامه ی 

فعالیت آن ها باید فراهم شــود؛ برای مثال، هم اكنون در شهر 

اسدآباد همدان حدود بیست نفر خوش نویس ممتاز داریم كه 

دو یا ســه نفر آن ها در زمینه ی خوش نویســی فعالیت دارند. 

مابقی بیكارند و به فعالیت های دیگری مشغول اند؛ به همین 

دلیل، معیشــت هرنمندان باید تأمین شــود و مورد توجه قرار 

گیرند. كمرتین كاری كه مسئولین می توانند در این زمینه انجام 

ساعت كالس هرن در 
مدارس

 كم است 
و آن را 
باید 
افزایش داد
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دهنــد، این اســت كه با ترغیب و تشــویق هرنمنــدان، باعث 

تقویت انگیزه های هرنی این عزیزان شــوند؛ هرنمندانی كه به 

یك تقدیرنامه  ی خشــك و خالی هــم راضی اند، ولی گاهی این 

كمرتین نیز از آن ها دریغ می شــود. شأن و مقام هرنمندان باید 

برجســته شــود و ارج و اعتبار بیشــرتی به آن ها ببخشیم. این 

احرتام و اعتبار نباید فقط مختص چند چهره ی شــناخته  شــده 

باشد؛ بلكه افراد دیگری هستند كه گم نام مانده اند و قدرشان 

را منی دانیم.

� پیشــنهاد كاربــردی شــام بــرای رشــد كیفیت خّط 

دانش آموزان چیست؟

  طی این مرحله بی همرهی خرض مكن        

     ظلامت است، برتس از خطر گمراهی

استادان بزرگ هرن خوش نویسی، مانند امیرخانی، كیخرسو 

خروش، اخوین، سلحشور، كابلی و سایر بزرگوارانی كه گوهران 

تابناك این كشورند، دریای بیكران توامنندی و هرنمندی  اند و از 

این  اساتید باید بهره مند شویم. خوش نویسان جوان  ما در طول 

زندگی، خودشــان را شــاگرد باید بداننــد و بپذیرند كه محتاج 

تعلیم گرفنت هستند. هرنمند، همیشه تشنه ی آموزش باید باشد 

و در جست وجوی هرن برود تا معلوماتش را افزایش دهد.

آب كم جو، تشنگی آور به دست                   

تا بجوشد آبت از باال و پست

� از مســئولین  آمــوزش  و پــرورش چــه انتظاراتــی 

دارید؟

  گسرتش رشته ی هرن در تربیت معلم تقدیر كردنی است؛ 

ولی هنوز كم اســت. برای مثال دو یا ســه سهمیه ی ساالنه ی 

معلم برای شهرســتان ها، بســیار كم اســت و از ایــن نظر به 

خودكفایی باید برســیم. سطح آگاهی و تخصص دبیران هرن را 

نیز باید ارتقا داد.

� مجالت رشــد، بــه ویژه مجله ی رشــد هرن، چگونه 

می توانند به اشاعه ی هرن خوش نویسی كمك كنند؟

  مولوی می گوید: 

«كوشش بیهوده به از خفتگی     

دوست دارد دوست این آشفتگی»

 فالســفه نیز جمله ی معروفی دارند كه می گویند:«وجود 

ناقص از عدم رصف بهرت است.»

مسلاًم مّجالت، روزنامه ها و كتاب ها در ارتقای فرهنگ و 

هرن جامعه، نقش بسیار مهمی ایفا می كنند.

«مجله ی رشــد آموزش هرن» بــا مصاحبه با صاحب نظران 

و چــاپ آثار هرنمنــدان و هم چنین چــاپ آثــار و تابلوهای  

خوش نویســی، می توانــد به تقویت این هــرن كمك كند؛ حتی 

بنده پیشــنهاد می كنم، اكنون كه خوش نویســی نســتعلیق با 

رایانه ممكن شــده اســت، مطالب بخش آموزش هرن را با خّط 

نســتعلیق چاپ كنید. این كار در جــذب دانش آموزان به هرن 

خوش نویسی تأثیر زیادی دارد.

� از منایشگاه ها و جشنواره های آثار هرن خوش نویسی 

و هم چنین آثار هرنی  خودتان بگویید.

  عالقه ی زیادی به خوش نویسی آثار قدیم و كتابت دارم. 

مرحوم  اســتاد حسن زّرین خط نیز در زمینه ی كتابت فعالیت 

می كــرد و از هامن زمــان مرا نیز به این امر ســفارش كرد؛ به 

همین دلیل، از ابتدا به كارهای كتابت مشــغول شــدم. دوبار 

شــاهنامه ی فردوســی را خوش نویســی كردم. یك بار هم در 

حدود بیست هزار بیت از شاهنامه ی امیر بهادری را  نوشتم. 

هم چنین مثنوی مولوی را خوش نویســی كردم كه از سوی 

انجمن خوش نویســان به چاپ رسید و اكنون، این اثر در بازار 

نایاب  است.

خوش نویســی دیوان حافظ، رباعْیّــات خیام، دوبیتی های 

باباطاهــر، مجموعــه ی غزلیــات فیــض روح القــدس، شــاعر 

اســد آبادی، «مخزن االرسار» نظامی گنجوی، گزیده های غزّلیات 

ســعدی، خرسو و شــیرین، غزّلیات شــمس تربیزی و بوســتان 

احرتام و اعتبار، فقط 
مختص چند چهره ی 

شناخته شده نباید باشد؛ 
افراد دیگری هستند 

كه گم نام مانده اند و 
قدرشان را منی دانیم
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سعدی، از دیگر كارهایی است كه انجام داده ام. اكنون مشغول 

خوش نویسی گلستان سعدی هستم.

در جشنواره ها و منایشگاه ها نیز رشكت می كنم. هم چنین 

چندیــن منایشــگاه خصوصــی در اســدآباد و شهرســتان های 

همجوار برگزار كرده ام. منایشگاهی نیز در هندوستان در سال 

۱۳۸۲هـ .ش از طرف «سازمان فرهنگ و ارتباطات» دایر كرده  

و از طرف اســتان همدان، در منایشگاه جنبی گرجستان رشكت 

كرده ام.

آینده ی هرن خوش نویسی را چگونه می بینید؟

  هرن خوش نویسی با فرهنگ و ادبیات ایرانی عجین شده 

است. خط نستعلیق با شعر فارسی درهم آمیخته و در جایگاه 

زیباتریــن خّط جهان  مطرح اســت. به نظر مــن، تا زمانی كه 

ادبیات، دیوان حافظ،  شــاهنامه ی فردوســی و غزّلیات حافظ 

وجود دارند، خط نســتعلیق هم مستدام و برقرار خواهد بود؛ 

حتی اكنون كه هرن خوش نویســی با رایانه ممكن شــده است، 

بــاز این هرن در خدمت صنعت چاپ قــرار گرفته و علی رغم 

این  كه منی تواند جایگزین خوش نویســی دســتی شود، باز هم 

كارامد و مفید واقع شــده اســت. مسلاًم هرن خوش نویسی، نه 

تنها رو به افول منی رود؛ بلكه آینده ای درخشــان تر از گذشــته 

خواهــد داشــت. ضمن آن كه  هــرن و ادبیات، اجــزای تفكیك 

ناپذیری هستند كه با توجه به شاخه های فراوان هرنی، مكّمل 

یكدیگرند.

بهرتین خاطره ی شام از كالس های هرنی چیست؟

  در یكی از روســتاهای دورافتاده ی اســدآباد، معلم هرن 

پایه هــای اول تــا پنجم ابتدایــی بودم و بــرای ۹۶ دانش آموز 

تدریــس می كــردم. در آن زمان، خط مــن در حد خوش بود. 

نامــه ای با قلــم نیش فلزی بــرای آموزش  و پرورش نوشــتم و 

تقاضــای نیروی كمكی كردم. وقتی این نامه به دســت رییس 

آموزش و پرورش وقت، مرحوم «مؤمنی» رسیده بود، ایشان كه 

از خط زیبای نامه بســیار خوششان آمده بود، مرا از آن روستا 

به اســدآباد همدان انتقال داد و در یكی از مدارس اسدآباد با 

عنوان معاون به كار گامرد؛ درحالی كه دست كم شش تا هفت 

سال دیگر در آن روستا خدمت باید می كردم.

خاطره ی دیگر، این كه وقتی در انجمن خوش نویســان به 

صورت مكاتبه ای ثبت نام كرده  بودم، نامه ای برایم آمد تا برای 

امتحان به انجمن بروم. در انجمن خوش نویسان، عده ای در یك 

اتاق، شــخصی را احاطه كرده بودند كه در حال خوش نویسی 

بــود. از روی خط ایشــان حدس زدم كه باید اســتاد امیرخانی 

باشــد. اولین بار بود كه ایشــان را می دیدم. اســتاد امیرخانی 

دســت محبت آمیز و پدرانه ای روی رسم كشــیدند كه هیچ گاه 

این لحظه را فراموش نخواهم كرد. 

نصیحت اســتادانه ی شــام به دانش آمــوزان و هرنجویان 

چیست؟

  شعر فردوسی در نظرم آمد كه گفته است: 

ز دانش به اندر جهان هیچ نیست 

تن مرده و جان نادان یكی است

محمد غزالی نیز جملــه ی زیبایی دارد كه می كوید: «هر 

كه فرهنگ نورزد، به چــه ارزد.»توصیه ام به دانش آموزان این 

است كه برای كسب دانش و فرهنگ تالش كنند؛ زیرا كشور ما 

به دانش و آگاهی آینده  ســازان این مرز و بوم نیاز دارد؛ هرن، 

بخشی از فرهنگ اســت و جامعه ای رسزنده است كه جوانان 

آن به سوی دانش و فرهنگ بروند. 

غیر از هرن كه تاج ِرس آفرینش است

بنیاد هیچ  منزلتی پایدار نیست

در پایــان در جایگاه معلمی كه به این نام رشیف، مفتخر 

است و ۳۱ سال از عمرش را در آموزش و پرورش خدمت كرده 

اســت از دانش آموزان عزیز می خواهم، به سمت هرن بروند و 

هرگز از آن فاصله نگیرند. 

سطح تبحر معلمین 
هرن دوره ابتدایی 
و در پی آن، 
سطح مهارت های 
دانش آموزان باید 
ارتقا پیدا كند؛ زیرا 
دوره ابتدایی، پایه ی 
فعالیت های هرنی 
دانش آموزان است
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سلیامن سعیدآبادی

مقـــدمـه ای بر

آداب معـنوى در 

ــنتى هـرنهاى س

اشاره

یكی از شاخصه هاى مهم هرن ایراىن، نگاه معنوى هرنمند در 

اثــر هرنى خویش اســت كه همواره در طول تاریــخ هرن ایران با 

صورت هاى گوناگوىن منایان شده است. بسیارى از هرنمندان ایراىن 

از مفاهیم عمیق و اندیشــه هاى بلند عرفان اســالمى و حكمت 

الهى ایران باستان بهره گرفته و جلوه هایى از آن را در آثار هرنى 

خویش در قالب مناد متجىل كرده اند. هدف از اىن جستار، آشنایى 

مخترص با معرفت علمى و اخالق اســالمى هرنمندان مسلامن، به 

عنوان جزء الینفك دست یاىب به حقیقت هرنهاى سنتى است. 

كلیدواژه ها: هرنهاى سنتى، سنت، آداب معنوی، عرفان اسالمى. 

سليامن سعيدآبادى

ميل من سوى وصال و
قصد او سوى فـراق...
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مقدمه

«هرن ســنتی»، بر خالف آن چه «هرن مدرن» نامیده می شود، 

از معرفت ناب حضوری هرنمند، برمی خیزد و پیوســته در پی آن 

اســت تا آن حقیقت متعالی ثابت را به گونه ای زیباشناسانه بیان 

كند؛ اما مســئله ی مهم در درك هرن ســنتی، آن اســت كه بدانیم 

دربــاره ی ســنت، تعبیرها و تفســیرهای مختلفی انجام شــده و 

می شــود و به تبع، طیف های نگرشــی درباره ی هرن ســنتی هم 

شكل گرفته اند.

عده ای بر این گامن اند كه هرن سنتی، هرن نیاكان ماست و در 

سلك پسندها و ذائقه های رفتگان ماست؛ میراثی است كه مردگان 

خالّق ما برای زندگان نهاده اند. هرنی كه زمانه اش ســپری شده 

است و آن را در موزها باید مشاهده كرد. در تلقی این 

گروه، هرن سنتی فاقد معنای پویای امروزین است 

و منی توانــد با دغدغه های انســان نو ارتباط 

برقرار كند. 

این طرز تلقی از بســرت ادراكی نازل 

بــه غایِت هرن برمی خیزد. یقیناً در 

هرن مدرن امــروزی، هر عاملی 

كه بتواند بــه نحوی با 

انسان  حواس  عادات 

ناهمگونی و مغایرت 

داشته باشد و در یك كالم، 

«شگفت   آفرین»، باشد، وجهه ای 

برای  زیــرا  دارد؛  هرنمندانــه  

لحظه یــا لحظاتی، آدمی را 

از فالكت زندگی ماشینی 

زیاده طلب روزمره جدا 

می كنــد و مفارقتــی 

واقعیت هــای  بــا 

چنیــن  رعب انگیــز 

«زنده ماندنــی» را به 

او می بخشــد. همین 

جدایی لحظه ای را انســان 

مــدرن مغتنم می شــامرد و هرنی با 

چنین غایتــی را بســی ارج می نهد؛ 

درحالی كه هرن سنتی برخالف 

پندار بعضی كســان، 

مــرصف  تاریــخ 

هرگــز  و  نــدارد 

رویكردی به تخلی 

باطــن دردنــاك انســان 

ندارد و در پي رصفاً مفری برای راحت ســازی انســان از ستم های 

ریز و درشــت جامعه ی تكنولوژی زده نیســت، بلكه می كوشد تا 

آدمی را با حقیقت درونی فراموش شده اش آشتی دهد و او را در 

فهم حقیقت ثابت متعالی اش یاری رساند. 

انسان موجودی سالك

آمیزاد كــه بهرتین مظهر آفرینش و حق اســت، جایی میان 

عامل محسوس و عامل معقول ایستاده است. از میان آفریدگان، تنها 

آدمی تواناست، از عقل و امكانات آن بهره مند شود. آدمی كه بنا 

بر حدیث نبوی۱ صورت خداوند آفریده شــده است. قوایی دارد 

كــه تجلیات صفات هفت گانه ی حق تعالی، یعنی حیات و علم و 

قدرت و ارادت و سمع و برص و كالم اند. (اردالن، ۱۳۸۰: ۹).

در میان آفریدگان، انسان تنها موجودی كه می تواند از وضع 

موجود خود به وضع دیگر ســیر كند. وقتی به موجودات مشهود 

در جهان با دقت می نگریم، به خوبی درمی یابیم كه آن ها از نظر 

كــامالت وجودی برابر نیســتند و آثار وجــودی بعضی بر بعضی 

دیگر بیشرت است. 

او مركزیت عامل اســت و دریافتی كه از واقعیت دارد، شامل 

جنبه ای كیفی و جنبه ای كّمی اســت. این دریافت موجب توازنی 

می شــود كه او بتواند، میان جهان مادی و جهــان معنوی برقرار 

كند. 

رابطــه، كنش پذیری و كنــش وری اســت. او در حالی كه در 

انفعــال محض بنده ی خداســت (كنش پذیر) خلیفه ی اوســت بر 

زمیــن (كنــش ور) و نقش، فاعلی در عامل و رسوری و ســیطره بر 

آفریدگان دارد. هم چنان كه قرآن مجید می فرماید: 

«عرضــه كردیــم امانــت بــر آســامن ها و زمیــن و كوه ها.

بازنشستند از برداشت آن و ترسیدند از آن، و آدم فرا ایستاد و در 

گردن خویش كرد» (احزاب: ۷۲).

از دیگر برتری های انســان بر ســایر موجودات، «عبودیت» 

اوســت. نقش فاعلــی خلیفه با صفــت انفعالــی در می آمیزد تا 

رابطــه ای هامهنگ پدید آورد كه فرمان روایی زمین را بر آدم روا 

می گرداند. خالفت، مرشوط به آن كه انســان در برابر خداوند در 

فرمان برداری محض باقی مباند. (اردالن، ۱۳۸۱: ۹).

مرتبه ی باالتر از انســان، مقام «انســان كامل» است؛ یعنی 

انســانی كه با طی مراتبی به كامل می رســد. مظهر انسان كامل، 

پیامرب (ص) است. انســان كامل عالی ترین منونه ی آفرینش است 

و از طریق اوســت كه جمله  ی چیزها می توانند به مبدأ بازگردد. 

اســاس رستگاری معنوی آدمی است. كوشش های خالقه ی انسان، 

شاهد است بر این نكته كه قوه ی مكنونه را با چه ژرفایی تحقق 

داده اســت. هرن اســالمی، در حد چنین كوششــی، تحقق فكری 

توحید را تعالی می بخشد (اردالن، ۱۳۸۱: ۹).
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است و آن را در موزها باید مشاه

گروه، هرن سنتی فاقد معنای

و منی توانــد با دغدغه ه

برقرار كند. 

این طرز تلقی

بــه غایِت هرن

هرن مدرن

كه

داشته

«شگفت   آ

هرنمندا

لحظه

از ف

ز

ا

جدایی

مــدرن مغتنم

چنین غایتــی ر

درحالی

باط

سنت، هامن 
قانون مستمر الهی 
در امور ماورای 
طبیعت است كه 
زمان و مكان در آن 
نقشی ندارد
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بررسی كلمه  ی سّنت در قرآن

«سنت» در لغت به معنای «طریقه و روش» است: «السنة: 

السیره؛ الطریقه؛ الرشیعه». سنت، عبارت است از: سیره، طریقه، 

طبیعت و راه و روش. مفرسها هم همین معنا را برای سنت ذكر 

كرده اند. «عالمه طباطبایی» می فرمایند: «كلمه ی سنت، به معنای 

طریقه ی معمول و رایج است كه به طبع خود غالباً یا دایاًم جاری 

باشد.» (طباطبایی، ۱۳۶۳، ج۱۸: ۴۲۳). «طربسی» گوید: «سنت و 

طریقه و ســیره نظیر هم اند. سنت خداوند، طریقه ی خداست و 

سنت رسول، طریقه ی اوست.» (طربسی، ۱۳۸۰، ج:۵ ۳۴۲)

در قرآن كریم كلمه ی سنت ۱۶ بار در ۱۱ آیه به كار رفته كه 

برخی از آن ها عبارت اند از:

۱. یریــد الله لیبین لكم و یهدیكم ســنن الذین من قبلكم و 

یتوب علیكم و الله علیم حكیم. (نساء: ۲۶)؛ 

۲. قــل للذین كفــروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد ســلف و ان 

یعودوا فقد مضت سنت االولین (انفال: ۳۸)؛

۳. ال یؤمنون به و قد خلت سنه االولین (حجر: ۱۳)؛

كهف: ۵۵؛ فاطر: ۴۳؛ احزاب: ۳۸؛ احزاب: ۶۲؛ فتح: ۲۳؛ غافر: 

۸۵؛ ارساء: ۷۷؛ آل عمران: ۱۳۷. 

از بررسی آیاتی كه لفظ «سنت» در آن ها به كار رفته است، 

متوجــه می شــویم در نیمی از این ۱۶ مورد، ســنت مســتقیاًم 

به خدا نســبت داده شده است: «ســنة الله»، ۶ مورد مربوط 

به ســنت گذشــتگان، یك مورد، ســنت پیامربان و یك مورد نیز 

«سنتنا» آمده است. ســه بار تأكید شده كه در سنت خدا تبدیل 

منی توان یافت: (فاطر: ۴۳، فتح: ۲۳، احزاب: ۶۲) اما در مورد 

«تحویل»، یك بار در ســوره ی فاطر فرموده اســت: «لن 

تجد ســنة الله تحویال» یك بار نیز در ســوره ی ارساء 

فرموده اســت: «ال تجد لســنتنا تحویًال» «تبدیل آن 

اســت كه چیــزی را به كلی عوض كننــد؛ یعنی آن 

را بردارنــد و چیز دیگری جانشــین آن كنند؛ ولی 

تحویل، آن اســت كه هامن موجد را از نظر كیفی 

یا كمی دگرگون كنند. از این می توان نتیجه گرفت 

كه قطعــاً نتیجه ای كــه گذشــتگان از رفتار خود 

گرفته اند، آینــدگان نیز خواهند گرفــت؛ زیرا قرآن 

تبدیل و تحویل ســنت را نفی كرده است؛ 

بنابراین سنت، هامن قانون مستمر الهی 

در امور ماورای طبیعت است كه زمان 

و مكان در آن نقشی ندارد. (صوفیان، 

(۸ :۱۳۸۶

این ســنت و قانون در روح هستی 

نیــز جاری اســت و هر عمــل و اعتقادی، 

نتیجه ی خود را به جای می گذارد. 

چرا خداوند ما را به ســنت گذشــتگان هدایت می كند؟ در 

تفسیر آیه ی ۲۶ سوره ی نسا آمده است: 

۱. خداوند می خواهد شــام را به راه گذشتگان كه اهل حق 

بوده اند، هدایت كند تا به ایشان اقتدا كنید و آثار آن ها را پیروی 

كنید كه صالح شام در آن است. 

۲. خداوند می خواهد، ســنت گذشــتگانی را كه اهل حق و 

باطل بوده اند، برای شــام روشــن كند تا بــه روش آن ها بصیرت 

پیدا كنید و از طریقه ی باطل آن ها پرهیز كنید. (طربســی، ۱۳۸۰، 

ج۵: ۱۰۹)

۳. خداوند می خواهد شــام را هدایت كند به راه ها و ســنن 

از رشع، آنان كه پیش از شــام بودند. (خزاعی نیشــابوری، ۱۳۷۷: 

(۳۲۶

هامن طور كه مالحظه می شــود مفرسین، سنت گذشتگان را 

بــه راه حق، راه حق و باطل، رشیعت، رفتــار و روش انبیا تعبیر 

كردند؛ اما با توجه به توضیحی كه در مورد معنای سنت گذشت، 

اگــر ســنت را قانونی بدانیــم، حاكم بر جهــان تكوین و ترشیع، 

در تفســیر آیاتی كه مــا را به 

فرا  بازنگری سنت گذشتگان 

مشــكل  دچار  می خواند، 

نخواهیــم شــد؛ زیــرا 

كــه  قانونــی 

روح  بــر 

هرن سنتی برخالف 
پندار بعضی كسان،  

می كوشد تا آدمی 
را با حقیقت درونی 

فراموش شده اش 
آشتی دهد و او را در 

فهم حقیقت ثابت 
متعالی اش یاری 

رساند
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جهان هســتی حاكم است، در زندگی گذشــتگان تجربه و اثبات 

شده است. (صوفیان، ۱۳۸۶: ۱۸).

«سنت اولین» چه بود؟

بــه نظــر مفرسین در آیــات ۳۸ از انفــال و ۱۳ حجر و ۵۵ 

از كهف و ۴۳ از فاطر، ســخن از ســنت اولین اســت. در تفاسیر 

و ترجمه هــای موجــود این تركیب، به ســنت امت های گذشــته 

ترجمه شده اســت. مجمع البیان در تفسیر آیه ی ۳۸ سوره انفال 

می نویسد، اگر از رشك دست بردارند، گناه پیشین آن ها بخشوده 

خواهد شــد و اگر باز هم بازگشــت به جنگ كنند و در راه كفر 

ارصار داشــته باشند، ســنت خداوند درباره گذشــتگان این بوده 

اســت كه همواره مؤمنین را یاری و دشــمنان دین را دچار ذلت 

و بدبختــی كرده اســت. این كه می گوید، ســنت االولین، به این 

دليل است كه ســنت خداوند درباره ی آن ها اجرا می شده است.

(طربســی، ۱۳۸۰: ج ۱۰) عالمه طباطبایی می فرمایند: «در معنای 

آیــه هم تطمیع هســت، هم تهدید و حقیقتــش، دعوت به این 

است كه جنگ و فتنه انگیزی را ترك كنند تا خداوند به خاطر آن، 

آن قتل و آزاری را كه درباره  ی مومنین روا داشته بودند، از ایشان 

بیامرزد و اگر از آن چه نهی شده اند، دست برندارند، هامن سنت 

خدا كه درباره  ی نیاكان ایشان جریان یافت و نیاكان آنان را هالك 

و منقرض ســاخت و كوشش هایشــان را 

هدر داد، در حق ایشان نیز 

جریــان می یابد. 

(۱۳۶۳ح: ۹۸۵) در آیــه ی ۵۵ از ســوره ی كهف نیــز در این باره 

آمده است. 

تبدیل سنت خدا به این است كه عذاب خدا را بردارند و به 

جایش عافیت و نعمت بگذارند و «تحویل ســنت»، عبارت از این 

است كه عذاب فالن قوم را كه مستحق آن باشند، به سوی قومی 

دیگــر برگردانند و ســنت خدا، نه تبدیل می پذیــرد و نه تحویل. 

(طباطبایــی، ۱۳۶۳، ج:۱۷) به عبارت دیگر، ســنت های الهی، نه 

به كلی عوض می شــود و نه حتی كم و زیاد و ضعیف و شــدید 

می شــود؛ در تركیب «سنت االولین» سنت به مفعول اضافه شده 

است، سخن از كسی اســت كه سنت الهی درباره ی او اجرا شده 

اســت. با دقت در معنای «اول»، كه به این نتیجه می رســیم كه 

لزوماً به معنای گذشتگان نیست، زیرا «اول» كلمه ای نسبی است 

كه گاهی به معنی تقدم زمانی اســتفاده می شود و گاهی منظور 

از آن تقدم در رتبه است.

در آیات فوق به نظر می رسد، منظور از اولّیت، اولیت زمانی 

است؛ نه مرتبی و زمان نیز امری نسبی است؛ بنابراین سنت اولین 

برای هر شخص، شــامل همه سنت هایی می شود كه نه تنها قبل 

از او، بلكــه حتی در عرص خود او در مــورد دیگران اجرا خواهد 

شد، باید با دیده ی بصیرت به زندگی افراد و اقوامی نگریست كه 

از نظر زمان با رتبه ی حوادثی كه بر آن ها گذشــته بر ما اولویت 

دارند و ســنت های الهی در مورد آن ها اجرا شــده از آن ها برای 

حركت تكامی باید عربت گرفت.

اصول ثابت و فروع متغیر در هرنهای سنتی

غربیان (به اعتبار ساحت فكری) دیرزمانی 

اســت كــه هــرن ســنتی را فاقــد عقالنیت 

ممتــاز روزگار نــو می دانند. بــه زعم آنان، 

هــرن مــدرن، عقالنیتــی را تبییــن و تصویر 

می كند كه از آن انســان امروز اســت. انسانی 

كــه پیامدهای فكری و فرهنگــی و تكنولوژیكی 

دو انقالب «كبیر فرانسه» و «صنعتی انگلستان» را 

تجربه كرده اســت. هرن مدرن از دریچه ی اندیشه ی 

غربی برخالف هرن سنتی، دیگر به رازواره ها و بیانات 

عاشــقانه ی كنایی و موهوم انسان پیشین منی پردازد 

و متقابًال می كوشــد تا عرص عقالنِی نو را در شیوه ها 

و شــگردهای نو ارایه دهــد؛ البته آن عقالنیتی كه در 

غرب فكری مطمح نظر اســت، در اصل نفسانیتی است 

كه جامه ی عقالنیت به تن كرده است. از نظر این عاقالن، 

جهان به  سان سفره ای گسرتده است كه هرچه از آن (به هر 

قیمتی) بیشرت برگیری و تنومندتر شوی، عاقل تری. (باوندیان، ۱، 

۱۳۸۳) به این اعتبار باید گفت: 

هرن مدرن از 
دریچه ی اندیشه ی 
غربی برخالف هرن 
سنتی، دیگر به 
رازواره ها و بیانات 
عاشقانه ی كنایی 
و موهوم انسان 
پیشین منی پردازد 
و متقابالً می كوشد 
تا عرص عقالنیِ 
نو را در شیوه ها 
و شگردهای نو 
ارایه دهد؛ البته 
آن عقالنیتی كه در 
غرب فكری مطمح 
نظر است، در اصل 
نفسانیتی است كه 
جامه ی عقالنیت به 
تن كرده است



«آزمودم عقل دوراندیش را 

بعد از این ، دیوانه سازم خویش را»

عشق

عشــق را می توان یك از اصول ثابت هرنهای سنتی دانست؛ 

عشــق در فرهنگ اســالمی هرگز مقصد ســفر نیست؛ بل مركب 

راهوار ســفر است. در جهان اگر پرتوی زیبایی نبود، مركب عشق 

نیز نبَود. همه ی بینایی عشــق، به موهبت زیبایی اســت و هرن، 

كنشی انسانی اســت كه زیبایی را منودار می كند. چنین است كه 

در دیوان هــای عارفان نام دار این قلمــرو، هرگاه بخواهیم ردپای 

هرن را پی بگیریم، باید به ابیاتی مراجعه كنیم كه در آن ها سخن 

از عشق رفته است: 

«هاتفم گفت كه جز غم، چه هرن دارد عشق

گفتم: «ای خواجه ی عاقل هرنی بهرت از این؟»

هــر هرنمندی، هم چون ســالكی، پس از جذبه و كشــف و 

الهام، شــور عشــق در وجودش زنده می شــود. حال آن كه پیش 

از آشنایی با عشــق حقیقی، محاكاتش در عامل حس محدود بود. 

او در مرتبه ی نازل، گاهی به نفس پرســتی كه هامن حّب طبیعی 

اســت، سقوط می كند؛ اما در مرحله ی عالی تر، از مرتبه ی غریزی 

و حیوانــی فراتر می رود و مقدمه ی عشــق معنــوی در او پدید 

می آید. 

عاشق در ابتدای راه، هم به خواست خود و هم به خواست 

محبوب می اندیشــد؛ اما در مرحله ی بعد، در سیر معنوی خویش 

به نقطه ای واصل می شــود كه خواست معشــوق را بر خواهش 

خود ترجیح می دهد:

«میل من سوی وصال و قصد او، سوی فراق

ترك كام خود گرفتم تا برآید كام دوست»

عاشــق در مرحله ی ترجیــح دادن فرمان معشــوق تا جایی 

پیش می رود كــه اراده اش كامًال در اراده ی محبوب فانی 

می شود. اینجاست كه او در سیر كاملی خود 

در خیال یار غرق می شود. یعنی عارف و 

هرنمند به مقام «كشف خیالیه» رسیده 

است. عاشق، اكنون چنان با خیال (یاد) 

معشــوق درآمیخته كه به دوگانگی از میانه 

رخت بربســته است. آن چه در این مرحله برای او 

اهمیت و اصالت دارد، یاد و خیال معشوق 

است. اكنون اگر او بر آن شود كه حالی را كه 

به آن رسیده است، با بیانی زیبايی شناسانه و 

در بســرتی از عاطفه های انسانی چنان بگوید كه 

نظیر همین حال برای مخاطب نیز پدید آید، در وادی هرن 

پای نهاده است. (باوندیان، ۱۳۸۳: ۳). 

این همه تأكید بر اهمیت یاد او برای آن اســت كه عاشق از 

خود دور شود و رسارس، همه «او» گردد. 

هرن و سنت عادت

هرن ســنتی از عشق های پایداری سخن می گوید كه عمیقاً با 

فطرت انســان درآمیخته اســت. برای همین است كه بی وساطت 

شارحان و مرتجامن در همه ی زمان ها و همه ی مكان ها می تواند 

با همگان و همگنان رابطه ســازی كند. همچنین هرن سنتی هرگز 

خــوی پرخاشــگرانه و متهم كننده ندارد و پیوســته در پی تفاهم 

ذوقی و ذهنی با همه ی جهان است. 

هرن ســنتی، اگرچه از عرف ها و عادات سخن می گوید؛ هرگز 

در عرف ها و رویه های متعارف محصور و محدود منی شود. غایت 

این هرن به هر تقدیر، ارضای مخاطب است؛ اما نه به بهای تخدیر 

وی. در هرن سنتی نیز صورت های خیالی به كار گرفته می شود؛ اما 

«نوع» این خیال، خیال متصل (به واقعیت) اســت؛ نه چون هرن 

مدرن «خیال مجرد»، یعنی هامن خیالی كه از اصل و منشــأ خود 

جدا افتاده و به نحوی خودبنیادانه- برای جلب و جذب لحظه ای 

مخاطــب از محــاكات امور «هیوالیــی» (صورت های بی شــكل 

رعب انگیز) هم پرهیز منی كند. (هامن، ۳). 

هرن ســنتی، ماده ی خود را از ذوق سلیم 

جامعــه می گیرد؛ اما در عرف و عادت 

به متامیت منی رســد، زیرا عرف، 

آن چیــزی اســت كــه در 

نفــوس اســتقرار یابــد و 

مــورد پذيــرش طبایــع 

واقع شــود. 
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هر هرنمندی، 
هم چون سالكی، 

پس از جذبه و 
كشف و الهام، 
شور عشق در 
وجودش زنده 

می شود



عادت عبارت است از: كیفیتی راسخ در نفس یا هیأت مكتسبه  ای 

كه به دارنده ی خود، این فرصت را می دهد كه بعضی كارها را به 

آســانی انجام دهد یا اثر بعضی عوامل بیرونی را به آسانی تحمل 

كنــد. این كیفیت، اگر زودگذر باشــد، «حالت» نامیده می شــود؛ 

اما اگر به دشــواری از وجود انســان رخت بربندد، به آن «ملكه» 

گفته می شود. 

ســنت (tradition) در ظاهر جز 

مجموعه ای از آداب و رسوم و عرف 

و عادت نیست. آن كس كه از بیرون 

با ســنت روبه رو می شود و آن را 

همچون مورد و متعلق شناسایی 

خویــش می بینــد، منی توانــد 

ارتباط این آداب ظاهری 

را بــا حقیقــت ثابت 

آن  فراتاریخــی  و 

آن كه  دریابد، حال 

واقــع  در  ســنت 

ثابتی  امــر  همین 

اســت كه هســته ی 

و  آداب  اولیــه ی 

عادات واقع می شود. 

اگر می گویــم «حقیقت 

فراتاریخی»، برای آن اســت 

بــا  مبــادا  كــه 

ن  د فتــا ا

دام  در 

واقعیتی كه وجودش جز صیرورت 

و تغییــر نیســت، از درك حقایق رسمــدی بازمانیم. 

هــای و هویــی كه غربیان بــر رس دین «ایســتا» و «پویا» به راه 

انداخته اند، به نظر می آید كه ریشــه در تلقی «ِبرگُسن» (۱۸۵۹-

۱۹۴۱) از دین و سنت داشته باشد. 

با این نگاه ُابژكتیو (objective) و بدون رویكرد به حقیقت 

ســنت، منی توان معنای آن را به درســتی دریافــت. همین تلقی 

برگســن از دین و سنت است كه در این روزگار 

عمومیت دارد. سنت در واقع، آداب و رسوم 

صورت محقق و تاریخی رسمدی هستند كه 

فراتر از تاریخ بر نشسته است. امم مختلف 

در هجــرت به ســوی خانه ی عتیق 

مواقیت مختلفی دارند. ســنت را 

با این میقات می توان قیاس كرد. 

مقصد، یكی اســت؛ امــا میقات ها 

متعدد (هامن، ۴).

سنت، امری چندوجهی است: در 

بطن اول، ســنت، یك حقیت ثابت و 

رسمدی یــا یك عطیه ی ازلی اســت. 

در مرتبــه ی بعــد، ایــن حقیقت در 

یك صــورت تاریخی، فیاض، متحول و 

متعالی تنزل پیدا می كند. آن ریشه در این 

اصل ظهور می یابد و این اصل، شــاخ و برگ 

می دواند و مثر می دهد؛ بنابراین در همین جا 

می توان معنای دین را نیز از سنت متیز داد. 

این سنت اســت كه قابلیت پذیرش دین را فراهم 

می آورد؛ برای مثال ایرانیان در طول بیش از هشــت هزار 

ســال تاریخ خود هرگــز رسبه پای هیچ بتی فــرود نیاورند. 

یكتاگرایی در ســنت مــردم ایران از قدیم وجود داشــته 

اســت. پس این واقعیت را كه قــوم ایرانی خود را در 

تشــّیع باز می یابد، منی توان به حوالــه ُصدفه كرد یا 

این واقعیت كه «ژاپن» امكان رشكت در تاریخ غرب 

را پیــدا می كنــد. هم علت 

آن واقعیت نخســت و هم 

علت این واقعیــت دیگر را 

باید، در سنت اقوام ایرانی 

و ژاپنــی جســت وجو كرد 

(هامن: ۴).

رضورت شناخت روش صحیح در 

كسب معرفت هرن سنتی

هرنمندان هرنهای سنتی، عموماً از طبیعت الهام می گیرند 

و بر اساس اعتقادات، كار هرنی و نقش پردازی را با آداب خاص به 

اجرا درمی آورند. كار و نقش آنان، كوشــش و سیر و سلوكی است 

هرنمندان هرنهای 
سنتی، عموماً 
از طبیعت الهام 
می گیرند و بر اساس 
اعتقادات، كار هرنی 
و نقش پردازی را با 
آداب خاص به اجرا 
درمی آورند. كار و 
نقش آنان، كوشش و 
سیر و سلوكی است 
برای رسیدن به كامل 
و نقش ازلی زیرا خود 
می دانند، منی توانند 
با نقاش ازلی برابری 
كنند؛ ولی به سوی او 
می توانند بروند



برای رسیدن به كامل و نقش ازلی زیرا خود می دانند، منی توانند با 

نقاش ازلی برابری كنند؛ ولی به سوی او می توانند بروند. تالششان 

در منایــش پرتــوی از جامل و جــالل خداوندی و بیان عشــق به 

معبود ابدی اســت كه رســیدن به این عشــق و زیسنت در آن را 

آدابی و مراتبی است. 

ایــن هرنمندان كه بر پایه ی اصول اعتقــادی خاصی، قلم به 

دســت می گريند یا دســت  به كار هر هرن اصیل دیگری می شوند، 

جز به دیدار یار و منایاندن جلوه هایی از او منی اندیشــند و خود 

را در بنــد اصــول و قواعد ظاهری طبیعت اســیر منی كنند و تنها 

آنچه را در دل دارند، بر قلم می آورند در عرصه ی كار هرنی خود 

جلوه گر می كنند.» (عبدالهی، ۱۳۸۳: ۱۸). 

آنان در گذشــته و حال، خود را نه خالق اثر، بلكه واسطه ای 

می دانند كه تنها به این مرتبه می رســند كــه بتوانند زیبایی های 

االهــی را انتقال دهند و خود، نقشــی در این آثــار ندارند؛ بلكه 

واســطه ای بیش نیســتند. به همین دلیل است كه در طول تاریخ 

هــرن اســالم، كمرت مشــاهده می كنیم كه هرنمندی بــرای معرفی 

خــود، نام خود را در زیر اثرش بنویســد؛ بلكه خــود را فقیر در 

بــارگاه االهی و نیازمند عفو و بخشــش می دانــد و می نامد یا با 

اشــارت و كنایه، با توسل جســنت به امئه ی اطهار كار خود را رقم 

می زنــد. منونه های فراوانــی از این رقم ها وجود دارد كه بیشــرت 

آن ها بــا چنین نیتی نام خود را در رمــز و كنایه آورده اند؛ مانند 

رقم «محمدزمان» كه «یا صاحب الزمان» می نوشــته یا «آقا نجف 

اصفهانی» از هرنمندان دوره ی قاجار كه با عبارت «یا شاه نجف» 

رقم می زده است؛ همچنین رقم «علی  ارشف»، شاگرد محمدزمان 

اســت كه بســیار زیبا و پرمعناســت و چند كنایه در آن به چشم 

می خورد. «ز بعد محمد، علی ارشف است.» این كه علی (ع) ارشف 

و بزرگ موجودات است و در درجه ی بعد، حق استادی را به جای 

آورده و رقم خود را به نام او مزین می كند و سوم این كه خود را 

معرفی می كند و این كه بعد از محمدزمان اســت او به زیبایی از 

صناعات ادبی بهره برده است. (هامن: ۱۸).

آداب معنوی و حقایق مكنون هرنهای سنتی 

نظــام آموزشــی به گونه ای  اســت كــه می توانــد از طریق 

مجموعــه ی مشــرتكی از اصــول، انســان های مختلفــی را برای 

پیشــه های مختلف پرورش دهد. برخی از زمره ی علام می شــوند 

و آن ها كه می خواهند، اســتاد شوند، نزد استاد صنعتگر «اساتید 

فن» و نیز مرشــدان صوفی تعلیم می بینند. اینان از راه تعلیامت 

ســنتی كه بر ریاضیات و طبیعیات و كیمیا متكی است، به زبانی 

منادین دســت می یابند؛ به همین دلیل اعداد، خطوط، اشــكال و 

رنگ ها منایانگر نحوه های منسجم بیانی است برای نفس بیدار و 

هوشیار كه در جست وجوی تبیین صور بیرونی است. 

هرنمند لزوماً ناچار نیست برای هرنپردازی االهیات سنت را 

یكرسه بشناسد. سنت رسمشق ها و قواعد كار را به دست می دهد 

و ضامن ارزش معنوی صورت هاست. به پشتگرمی ُصَوری كه الهام 

می شوند و به پشتگرمی ساحت باطنی است كه سنت زنده است. 

حد هر هرن اصیل، رعایت اصول معنوی اســت. اصالت، این جا به 

معنای جامع واژه اســت؛ تحقق دریافتی اصیل، نه اصالت ِ گذرای 

ژاژخایی شــخصی یك فرد، رشط اصالت، توانایی هرنمند است به 

ایــن كه پی بربد، اصلی هســت كه هم از رهگــذر آن به هویت 

خود باید دســت یابد، متایل اوست به پیروی از قوانینی كه سنت 

گذارده و پرهیز از هر آن چه زاید و بدون كارایی است. 

دســت یابی به هم نهاده ی ژرفی از دست مایه ها، صناعت ها 

و كاركردهــای كیفــی، اصالــت چنین هرنی را تشــكیل می دهد. 

اصالت بر این منط، شــامل هر دو جنبه ی  ثبات و تغییر اســت. با 

پیروی از قواعد صورت های هرن ســنتی، ثبات در پرتوی رابطه ای 

بــا علت اولی و از طریق اعیان الثابته (عامل مثل) به چنگ می آید 

و تغییــر از قدرت تخیلــی خالقه در زمینــه ی اراده به هم نهاده  

اســت. تازه  این هم نهاده از دســت مایه ها، صنعت ها و كاركردها 

ناشــی می شــود. اهمیــت هرنهای خالق بــه كاربــرد آگاهانه و 

روشــن دالنه ای از فضا، شكل، ســطح، رنگ و ماده است كه اركان 

بنیادی هر معامری با اصلی  است. هرنمندی كه در عرصه ی سنت 

كار می كند، روح درونی خود را بر جهان بیرون می تاباند و ضمیر 

پذیرای بیننده، گاه مســتعد درك آن اســت و گاه نیست. اصالت 

از طریق هم نهاده هایی جاویدان می شــود كه این سلسله انتقال 

را اتساع می دهند و حافظ اصول معنوی  اند؛ ضمن آن كه در عین 

حال مظاهر گونه گون وحدت را گسرتش می دهند (اردالن، ۱۳۸۱: 

 .(۱۰

متــون اخالقی و فتوت نامه هــای عرفانی؛ راهنامیانی در 

طریقت معنوی هرن سنتی

دســت یابی هرنمندان و اساتید هرنهای سنتی به درجاتی از 

كامل به دلیل بهره گیری و نزدیك شدن به حقایق و فرهنگ دینی 

اســت. این هرنمندان برای رسیدن به مراتب عالی هرنی 

و انسانی، رویه ی آدابی دارند كه باعث تهذیب 

نفــس و تزكیــه ی روح می شــود. به همین 

منظــور نیز در طــول تاریخ، رســاالت 

و فتوت نامه هایــی نوشــته اند كــه 

درباره ی جوان مردی و پیشه ها و 

هرنها و آداب آن ها اســت؛ 

بــرای منونــه در 

رساله ی 
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«آداب املشــق» اثر «باباشــاه اصفهانی» كه در قرن دهم هجری 

نوشــته شده، آمده است: «پس كاتب باید كه از صفات ذمیمه به 

كلی منحرف شــود و كســب صفات حمیده كند تا آثار انوار این 

صفــات مبارك از چهره ی شــاهد خطش رس زنــد و مرغوب طبع 

ارباب هوشمند افتد. (قلیچ خانی، ۱۳۷۳: ۲۱۳).

مشخص است كه اخالق و رفتار پسندیده باعث می شود كه 

هرنمند مؤدب شود و چگونگی تربیت و آداب و اعتقاداتش در 

اثرش آشكار خواهد شد. در رساله ی «فوائد الخط» اثر «درویش 

محمد بخاری» نوشته شده در قرن دهم ه.ق، چنین آمده است: 

تعلیــم «و خوش نوشــنت به ســه چیز حاصل آید: اول 

است؛ دویم بسیاری مشق؛ سیم صفای باطن.» برای 

رســیدن به این اصل مهم بــا اعتقاد و آداب الزم در 

مســیر درســت باید حركت كند. (قلیچ خانی، ۱۳۷۳: 

 .(۳۰۵

نویســنده ی رســاله ادامه می دهــد: «باید كه 

شــاگرد به استاد به اخالص و اعتقاد، درست متوجه 

شــود و به درجه ی كامل توجه ورزد و حرمت معلم 

از پدر بیشــرت نگه دارد تا مشــفقت استاد بر وجه 

كامل او را به مقصود رساند.» (هامن: ۳۰۵). 

نــگاه داشــنت حرمــت اســتاد و معلــم خود، 

مهم ترین آداب در هرنهای ســنتی است. یكی دیگر 

از توصیه هایی كه به شــاگردان شــده اســت، 

دقت در كار و نگاه كردن آثار اســاتید است 

وچنان چــه پیرشفتی در كار پیــدا كرد و آثار 

ارزنده ای را ابداع كرد، توجه داشــته باشد كه 

وقت خود را بیهوده تلف نكند و به كار خود 

مغرور نشــود و متواضع باشد و سعی كند 

كه حســن خلق یابد و تقوی را پیشــه ی 

خود كنــد. از توصیه های دیگر، داشــنت 

اخــالق نیكو و رفتار پســندیده اســت، 

اجتنــاب از دروغ و غیبت و مردم آزاری 

و اطاعت از دستورات دینی و خصوصاً 

وضو داشــنت بوده است تا هنگام كار 

نیز با پاكی و صفای ظهار و باطن، اثر 

خود را بیافریند؛ درســت مانند زمانی 

كــه می خواهد مناز بخواند و با خدای 

خود راز و نیاز كند. پس ابداع اثر نیز 

خود نوعی عبادت می شود. اثر دوری 

از زشــتی ها و ناپاكی هاست كه هرن نیز 

زیبا می شــود و به دل می نشــیند و صفا 

و زیبایــی خط یــا هر اثر هــرنی دیگری به 

دلیل پاكی و صفای دل هرنمند اســت. آن كس كه پاك شد و دلش 

صاف شــد، آیینه ای می شــود كه همه ی خوبی ها و زیبایی ها در 

آن متجلی می شود. 

آنچه از آیین جوامنردان شــناخته شده است، در تاریخ كهن 

این رسزمین ریشــه دارد كه در نربد نور و ظلمت و ســگالی خیر 

و نیكــی و بــدی و بد رقم خورده اســت. اثــر جاودانه ی حكیم 

ابوالقاســم فردوسی»، مشــحون از ارزش ها و نظام های اجتامعی 

اســت كه برای ارتقای جامعه به مقام خیر و رشف انسانی سامان 

یافته انــد. در زبان عرب، «فتــی» و «فتیان» و «فتوت» به معنای 

جوانی و جوامنردی است كه پاسداران اخالق و سخاوت و شجاعت 

را گفته انــد و نیز گفته اند كه فتوت از فتوی گرفته شــده و فتوی 

پسندیدگی است. 

فتوت نامه ها، نوشــته های اهل معرفت اســت كه برای 

تعلیم و دوام و بقای آیین جوامنردی نوشــته شــده است. 

فتوت نامه هــا برای همه ی كســانی كــه مایل اند، 

هرنهای ســنتی ایــران را با جان مایــه ی اصلی و 

آداب ویژه ی آن بشناســند و كار هرنی بی جان 

خــود را لطافــت و حیــات معنوی بخشــند، 

راهنامیان خوبی هستند. 

نتیجه گیری

كه  شد  روشن  آیات،  بررسی  در   .۱

تقابل  در  بیشرت  قرآن  در  «سنت الله» 

تأكید  و  رفته  كــار  به  باطل  و  حق 

یاری  خداوند،  سنت  كه  است  شده 

این  است.  بوده  باطل  نابودی  و  حق 

مسیر  ترشیع،  و  تكوین  در  سنت ها 

الهی را نشان  رسیدن به وعده های 

نظام  بر  حاكم  قوانین  می دهند. 

انسان ها  زندگی  نظام  و  آفرینش 

در طول تاریخ ثابت بوده است و 

همه ی انبیای الهی در این مسیر 

نیز  قرآن  داشتند.  قرار  توحیدی 

ما را به تفكر در سنت گذشتگان 

فرا می خواند؛ زیرا بر ما نیز هامن 

خواهد رفت كه بر گذشتگان رفته 

به  كه  سنتی  هرنهای  پس  است، 

آن پرداخته شد، برگرفته از «سنت 

الله» است. 

در  هرگــز  ســنتی  هــرن   .۲

محدوده ی زمانی خاصی قرار منی گیرد؛ 

هرنهای سنتی صبغه و 
سیرت كاربردی دارد. 
چنین نیست كه تنها 
برای التذاذ دیداری یا 
شنیداری پدید آمده 
باشد و بس
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زیــرا به دلیل نگاه فراگیر و جامعی كه نســبت بــه رویدادها و 

رخدادها دارد، هرگز پیام خود را به عرص یا نســل خاصی محدود 

منی كند. زبان هرن سنتی، مانند زبان است؛ به عبارت بهرت، مایه ی 

انتقــال مفاهیم در این هرن، مانند همــه ی هرنها بر صورت های 

خیالــی، عاطفه  انگیــزی و پاالیش روحی نهاده شــده اســت؛ اما 

جلوه هــای بیانی در این نوع از هــرن (یا قالبی كه مفاهیم در آن 

ریخته می شــود) با هرنهای دیگر متفاوت اســت. در هرن سنتی، 

زمان بار آیینی دارد. 

۳. برخالف هرن مدرن كه رویكردی خاص به گزینش مخاطبان 

خود دارد و در پی آن است تا تنها گروه های خاصی از جامعه  به 

آن دل بسپارند، هرن سنتی مقبولیت عام دارد. 

۴. در كالبــد هــرن ســنتی روح جمعــی جاری اســت و اگر 

افراد و اشــخاص خاصی مطرح می شــوند، بیشــرت بــه اعتبار آن 

و اســت كه محل تجلــی و آینه دار حیات 

حس جمعی اند. 

و  انســان  ســنتی،  هرنهــای  در   .۵

دغدغه های بی تابانه او مســتقیاًم در آفرینش 

اثر سهم و نقش دارد. 

۶. از ویژگی های قابل ذكر هرن سنتی، تكرار و تداوم 

آن اســت: چندان كه به نظر می رســد، یك كالبد یگانه در 

همــه ی دوران آن را پدید آورده و در نشــو و 

منای آن، به جان كوشیده است. هرنی كه هرگز 

موسیقی زیبای تنفسش از پای و نای نیفتاده است.

۷. هرنهای سنتی صبغه و سیرت كاربردی دارد. چنین نیست 

كه تنها برای التذاذ دیداری یا شــنیداری پدید آمده باشــد و بس. 

این هرن، پیوســته هرنمنــد و مخاطب خــود را در جریان گذران 

شورانگیز و زیبای عملی یاری داده است. 

۸. آن چه كه از ســیر و ســفر در بوســتان فتوت نامه ها نزد 

«هرنمنــدان اهل فتوت» در عرصــه ی صناعات و هرن می توان به 

ارمغان آورد، عبارت اند از: 

ـ صناعات و هرنی را كه نزد آنان بوده اســت، امانت االهی 

دانسته و آن را با منشائی قدسی حوالت داده اند.

 ـ رشط ورود به صناعت و پیشــه، آراســتگی و ادب است و 

اهلیت یافنت پای بندی به اخالق جوامنردی و پاك شدن از هر گونه 

رجس و ناپاكی را رشط حضور دانسته اند. 

ـ حجــاب منیــت را دریده انــد و خویشــنت را در آتش لقای 

حق ذوب و آماده ی اعطای ربانی شــده اند و به حقیقت و اصل 

شده اند. 

ـ ساخنت را از آغاز تا پایان با ذكر حق آمیخته اند. هر جزء و 

عنرصی از صناعت خویش را به حقیقتی رسمدی وامدار دانسته و 

ذكر ربانی و قلبی را به نحوی متثیلی با سازندگی و ایجاد ممزوج 

كرده و هدف همه را قرب به حق دانسته اند. 

ـ «اعطــا و اخــذ» یا به عبــارت دیگر، «تعلیــم و تعلم» در 

انتقــال مهارت ها و راز و رمزها كه از اســتاد به شــاگرد به انجام 

می رسد نیز در گروی یافنت «اهلیت» بوده است، شاگرد در اولین 

قدم ها در توقف در عادات بد، خودبینی، خودپسندی ها و غرور 

و دنیاطلبی باید پرهیــز كند و وجود خویش را برای درك حقایق 

و رموز آماده كند. 

ـ استادان راهنام و پیشكسوتان علم و عمل، مقامی واال و 

اعتباری پابرجا در متامی مراحل كار و پیشه داشته اند و حضور 

معنوی استاد و پیر همواره در كار ملحوظ بوده است. 

در آیین جوامنردی، اساتید و صنعتگران سنتی همیشه اصل 

به انبیا و اولیا نسبت و ریشه  ی هرن خود را 

مــی دهــنــد و 

پیرو  همیشه 

آنــان انــد؛ 

ــــًال  ــــث م

ــــن  ــــی «اول

شعیب  ساخت،  را  بافندگی  ابزار  و  دوك  كه  كسی 

پیامرب (ع) بود، نخستین خیاط، ادریس (ع)، نخستین نجار، نوح 

ابراهیم خلیل (ع)، نخستین كسی بود كه ساختامن  (ع) بود و 

بنا كرد. 

توجــه به احوال، رفتار و ســلوك و نــگاه هرنمندان هرنهای 

ســنتی و اســاتید مهذب آن، ما را با اصالت ها و مایه های اصلی 

هرن گذشــتگان و ارزش كار آن ها و راه و رســم خودســازی آشنا 

می كند و چه خوب است كه بتوانیم از حضور هرنمندان هرنهای 

ســنتی كشورمان كه آیین و میراث معنوی هرنهای سنتی را با كار 

و حیاتشــان ادامــه می دهند، رو در رو و سینه به ســینه بهره مند 

شویم. 

پی نوشت

۱. خداوند انسان را بر صورت خویش آفرید.
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اشاره

مقاله ی پیش رو حاصل پژوهشــی اســت در حــوزه ی گرافیك متحرك، به 

ویژه «نشــانه» كه به منظور تبیین لزوم یا عدم لزوم اســتفاده از قابلیت های 

برصی نشــانه در منايش پویا صورت گرفته اســت. از ایــن رهگذر در درجه ی 

نخســت، جنبــه ی آموزشــی و راهــربدی طراحی نشــانه با توجه بــه احتامل 

«معرفی تلویزیونی» تقویت می شــود و مالحظات اجرایی طراحی نشانه برای 

مدرسین و طراحان مشخص می شود و در درجه دوم، روش های موفق منايش 

تلویزیونی نشــانه در قالب های معرفی می شــود. 

کلیدواژه ها: تبلیغات تلویزیونی، سواد برصی، نشانه های تجاری.

مقدمه

امــروزه بخش وســیعی از دنیای گرافیــك و ارتباط تصویــری در حوزه ی 

تبلیغــات تجاری فعالیت می كند. با توجه به گســرتدگی و تنوع ابزارهای 

ارتباطــی و تبلیغی در جهان كنونی و بهره گیــری مبلغان از آن ها در این 

رقابت بســیار جدی، ارتباط و تعامل هرنها با این ابزارهای رســانه ای بسیار 

اهمیــت دارد. تأثیرگــذاری و تأثیرپذیری هرنهای مختلــف، به  ويژه هرنهای 

تجسمی و منایشی و موسیقی برای كاركرد بهرت در تبلیغات تجاری، موضوعی 

اســت كه بیشــرت و عمیق تر به آن  باید پرداخته شــود. 

باید بــا توجه به ویژگی  منحرص به فرد رســانه ی تلویزیون كه هم زمان از 

صوت و تصویر و حركت برای جذب مخاطب و القای پیام بر او می تواند 

اســتفاده كنــد، آگهــی تلویزیونــی را یكــی از بهرتین ابــزار تبلیغاتی 

می توان دانســت و تعامل زیبای هرنها را در آن بررســی كرد. در این 

تحقیق، تالش شــده اســت تا از حیطه ی هرن گرافیك، ارتباط نشانه 

با آگهی های تلویزیونی بررســی شود. چگونگی و میزان بهره گیری 

از قابلیت هــای بــرصی نشــانه های تجــاری در آگهــی تبلیغات 

تلویزیونی در ایران، هدف اصلی این مقاله اســت. 

در یك آگهی تلویزیونی به  حســب نوع ســاختار آن، اعم از 

فیلم رئال، انیمیشــن یــا تلفیقی از این دو، عنارص گرافیكی به 

میزان و اَشــكال متفــاوت به كار گرفته می شــود. آن ها ممكن 

اســت از عنارص اصلی مبانی تصویر، نطقه، خط، ســطح و رنگ 

گرفته تــا عالیم اختصــاری، خطوط راهنام، فلش هــا، منادها و 

رسانجام نشــانه ی تولیدكننده ی كاال یا خدمت باشند. بهره گیری 

از این عنارص و فرم ها، موجب غنای تصویری آگهی و در مواردی 

موجب درك بهرت جزئیات پیام می شــود. 

اشاره

مقاله ی پیش رو حاصل پژوهش

ویژه «نشــانه» كه به منظور تبیین

برصی نشــانه در منايش پویا صورت

نخســت، جنبــه ی آموزشــی و راهــ

«معرفی تلویزیونی» تقویت می شــو

مدرسین و طراحان مشخص می شود

تلویزیونی نشــانه در قالب های معر

کلیدواژه ها: تبلیغات تلویزیونی، س

مقدمه

امــروزه بخش وســیعی از دنیای گ

تبلیغــات تجاری فعالیت می كند.

ارتباطــی و تبلیغی در جهان كنونی

رقابت بســیار جدی، ارتباط و تعامل

اهمیــت دارد. تأثیرگــذاری و تأثیرپذیر

تجسمی و منایشی و موسیقی برای كارك

پ اســت كه بیشــرت و عمیق تر به آن  باید

باید بــا توجه به ویژگی  منحرص به ف

صوت و تصویر و حركت برای جذب

اســتفاده كنــد، آگهــی تلویزیونــ

می توان دانســت و تعامل زیبای

تحقیق، تالش شــده اســت تا از

با آگهی های تلویزیونی بررســی

از قابلیت هــای بــرصی نشــا

تلویزیونی در ایران، هدف ا

در یك آگهی تلویزیونی به

فیلم رئال، انیمیشــن یــا تلف

میزان و اَشــكال متفــاوت به

اســت از عنارص اصلی مبانی

گرفته تــا عالیم اختصــاری، خ

رسانجام نشــانه ی تولیدكننده ی

از این عنارص و فرم ها، موجب غ

موجب درك بهرت جزئیات پیام می
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نشــانه ، عنرصی گرافیكــی و دارای ارزش های برصی دارد كه 

گرافیست آن ها را خلق كرده اســت. به كارگیری قابلیت های 

برصی نشــانه، بــه چند دلیل مهم بــرای تأثیرگذاری بر ذهن 

مخاطب اهمیت دارد. 

برخی از این دالیل عبارت اند از:

تأثیر گســرتده و عمیق آگهی های تلویزیونی از طریق تصویر 

متحرك و صدا؛

وجــود رقبــای متعــدد و گاه مشــابه در عرصــه ی تبلیغات 

تجاری؛

نشــانه ی تجاری، به منزله ی عامل اصلــی وحدت برصی یك 

مجموعه ی تبلیغاتی؛

اهمیت نحوه ی منایش  نشانه به مخاطب و لزوم معرفی بهرت 

و متفاوت آن به منزله ی هدف اصلی آگهی  دهنده.

جدول۱. توزیع فراوانی از روش های منایش نشــانه در 

آگهی های تلویزیونی

درصدتعدادروش

۱۴۶۷۰مستقیم
۶۱۳۰غیرمستقیم

۲۰۷۱۰۰جمع

 در این جا ابتدا رسانه ی تلویزیون و ویژگی های آن را معرفی 

می كنیم و ســپس واژه ی تبلیغات را توضیــح می دهیم و به 

مفهوم طراحی متحرك اشاره می كنیم، آنگاه به تعریف نشانه 

و نقــش و اهمیت آن بــه عنوان پایه و اســاس طراحی های 

گرافیك و طبقه بندی انواع نشــانه ها از دیدگاه نشانه شناسی 

می پردازیــم و در پایــان از رهگــذر نتایج آماری بررســی و 

آگهی های  تحلیل 

تــی  تبلیغا

مطالب  تلويزيون، 

جمع بنــدی  را 

می كنیــم. 

نه ی  ســا ر

تلویزیون

زمــان  از 

ن  مــد آ ید پد

تلویزیون تا كنون، 

پدیــده ای  هیــچ 

بــه انــدازه ی آن، 

زندگی انســان ها را دگرگون نكرده و هیچ وسیله ای چنین اثر 

دگرگون كننده ای روی آگهی تجاری نگذاشته است. تلویزیون 

بهرتین رســانه ای اســت كــه بــا آن، آگهی دهنــده می تواند 

پيامــش را در لحظــه ای واحــد بــه میلیون هــا نفر برســاند 

اســت؛ بنابراين آگهی دهندگان با اشــتیاقی فراوان به ســوی 

آن كشــیده می شــوند. این رسانه به علت شــعاع گسرتده و 

قدرت پیام رسانی و انتقال پیام و به دلیل به كارگرفنت حواس 

بینایی و شنوایی و هم چنین سهولت استفاده، تأثیر و قدرت 

جاذبه ی عمیقی دارد. 

تبلیغ در این رسانه، بسیار هوشمندانه و مبتنی بر اصول 

باید باشــد. تبلیغ، یعنی اطــالع دادن، افزایش دانســتنی ها، 

شكوفایی اقتصاد، نفوذ، تأثیر و آموزش. در فعالیت تبلیغاتی 

باید وســیله ی تبلیغــی، مخاطب و هدف خود را شــناخت؛ 

زيــرا مهم ترین قســمت كار، شــناخت مخاطب اســت. در 

همه ی آكادمی هایی كــه تبلیغات را تدریس می كنند، قانون 

معروفی به نام ۴W آموزش داده می شــود كه روزنامه نگاران 

و دســت اندكاران ارتباطات، هم آن را می شناسند. طبق این 

قانون شــام بایــد بدانید كه چــه می خواهیــد بگویید؛ برای 

چه كســی می خواهید بگویید؛ چــرا می خواهید بگویید؛ كی 

می خواهید بگویید و كجا می خواهید بگویید. 

در حدود ســال ۱۳۷۵ میالدی، ولرت (فیلسوف، نویسنده، 

شــاعر و متفكر فرانســوی) گفتــه بود كه اگــر می خواهید، 

كســی ســخن شــام را گوش نكند، نصیحت كردن آغاز كنید. 

تبلیــغ مســتقیم، مســاوی با نصیحــت كردن اســت كه هر 

انســان متوســطی از عهــده ی آن برمی آید؛ امــا تأثیرگذاری 

غیرمستقیم، فقط از هرنمندان برمی آید. هرنمندان از راه دل 

وارد می شــوند؛ نه از راه در. 

مزایای تلویزیون

تلویزیــون  الــف. 

را  محصــوالت  تبلیــغ 

كارآمــد  تصویــری  بــا 

با  تــوأم  تأثیرگــذار،  و 

زمانی  در  و  موســیقی 

واحد پخــش می كنــد؛

ب. تلویزیــون در 

خلــق تصاویر بــه یاد 

ماندنی  بی همتاســت؛ 

تلویزیــون  ج. 

می تواند هنــگام تبلیغ 

تجربه ی  یــا  محصــول 

تبلیغ یعنی 
اطالع رسانی، 
افزایش دانستنی ها، 
شكوفایی اقتصاد، 
نفوذ، تأثیر و آموزش
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اســتفاده از آن یا نــوع خدمات، به خریدار احســاس غرور 

بخشــد. ؛

پیام های  درك  در  معـــموالً  تلـویزیونــی،  بینندگان  د. 

پیام های  كه  معنی  این  به  می كنند؛  عمل  بهرت  تبلیغاتی 

منایش  می كنند؛  دریافت  حواس پرتی  بدون  را  بازرگانی 

رشكت،  تولید  كه  می شود  باعث  تلویزیون،  در  محصوالت 

پیام های  تولید  شود.  هست،  آن چه  از  پیرشفته تر  و  بیشرت 

مهیج  و  جذاب  فرایند  یك  می تواند  تلویزیونی،  بازرگانی 

باشد. 

نواقص تلویزیون

الف. تولید و تبلیغ تلویزیونی، بســیار هزینه بردار است 

و اشــتباهات هم  جربان ناپذیر خواهد بود؛

ب. اســتفاده از آن به دانش و تخصص زیادی نیاز دارد؛

ج. اغلب پیام های بازرگانی محلی در مخاطبان ذهنیتی 

نامناسب، كم مایه و نسبتاً سست ایجاد می كنند. 

مفهوم های طراحی

برای ســاخت یك آگهی تبلیغاتــی تلویزیونی، آگاهی بر 

مفاهیم طراحی الزم اســت. دانســنت این نكته رضوری است 

كــه ما بــا زبان های گوناگون طراحی بــه این رشح رس و كار 

داریــم. 

۱. طراحــی ایســتا كــه بیشــرت از طریــق چــاپ تولید 

می شــود؛

۲. طراحی متحرك كه بیشــرت بــر روی فیلم و نوار برای 

ســینام و تلویزیون تهیه می شــود؛

طراحی ایستا در سازمان دهی اصل شكل ها، تركیب بندی  

و چگونگــی قرار دادن حروف، اصــول خاصی دارد و تالش بر 

این اســت كه به وســیله ی آن، تأثیری فوری و مطلوب ایجاد 

شــود. نتیجه ی كار، ایســتا و بیشــرت، به صورت نوشته یا كار 

چاپی اســت. بیننده می تواند آن را با فرصت كافی مشــاهده 

كنــد. طراحــی متحرك، هم گام با زمان در حال حركت اســت. 

ممكن اســت، هر بخش از طراحی تنها برای چند ثانیه نشــان 

داده شــود. مهم، دســت آورد و تأثیر نهایی طرح است. آن چه 

بین طرح ها می آید، مانند موســیقی ممكن اســت، مؤثرتر از 

اصل كار باشد؛ بنابراین برای بیان یك پیام، كار طراح به ارتباط 

نزدیك با ســایر عوامل مرتبط با پیام مثل موســیقی نیاز دارد. 

تلویزیون با تصاویر متحرك، صدا و ســاختار مســتمر و مدام، 

چالش های خالقانه منحرصبه فردی را به منایش می گذارد. 

حركت

حركــت، نیازهای خاصی دارد؛ یعنی حركت آغاز و پایان 

دارد. تنظیــم زمان بین این آغاز و پایان بســیار مهم اســت. 

مطابق با حالت هایی كه می خواهیم به آن برسیم. می توانیم 

تاثیراتــی را از تغزلــی مالیم و نرم گرفته تا تحركات شــدید و 

كنرتل ناشــدنی به بیننده، القا كنیم. آن چه در سایر شكل های 

طراحــی مثًال در یــك تصویر تنهــا، تصورنكردنی اســت، در 

گرافیك متحرك امكان پذیر می شود. از تداوم زمانی می توان، 

هم چون عامل خالق مضاعفی اســتفاده كرد. 

موفقیت طراحی متحرك به عوامل جنبی ای بستگی دارد 

كه حتــی پراهمیت تر از خود طراحی اســت. متام حركت ها 

 (Kinetics) «بر مبنای اصــول علم جنبش و نیــرو «كینتیك

اســت. 

برخــالف طراحی ایســتا كه امــكان تغییر شــكل ندارد، 

طراحی متحرك، می تواند همواره تغییر كند. 

نشانه

نشــانه از كوچك ترین اجزای گرافیكی اســت كه بیش از 

هر جزء دیگر در یادآوری و هویت بخشــی مؤثر اســت و به 

همین دلیل، پایه و اســاس همه ی طراحی های گرافیك است. 

هر محصول یا فعالیتی با نشــانه اش به یــاد می آید و اگر با 

زمینه ی گرافیكی دیگری، مانند پوسرت و ... شناخته شود، این 

زمینه ی دیگر، «نشــانه  » ی آن محســوب می شود. نشانه، چه 

تصویری یا منادین باشد و چه به صورت نوشتاری، لوگو تایپ 

(Logotype) یــا مونوگــرام (Monograme)  یا ثابت دیده 

شــود یا متحرك باشد، هم چون زبان یا رمزی جهانی است كه 

بــه ارتباط متام افراد برش در رسارس دنیا منجر خواهد شــد؛ 

زیرا نوع طراحی نوشــتار لوگوتایپ یا مونوگرام نیز به تدریج 

در ذهــن بیننــده، هم چون تصویــری منحرصبه فــرد پابرجا 

می ماند. این واقعیت كه افراد می توانند مناد یا نشــانه ای را 

درك كنند و زبان تصويری را به كار گیرند، امروزه مورد توجه 

طراحان فیلم های انیمیشــن تبلیغاتی و كلیپ های ویدیویی 

قرار گرفته اســت؛ تا جایی كه بسیاری از فیلم های انیمیشن 

تبلیغاتــی تنهــا با تأكید بر نشــانه یا لوگوتایــپ به اضافه ی 

عوامــل فانتزی مكمل، موفق به جلب توجه بیننده در جهت 

معرفی یك محصول یا خدمت شده اند. اهمیت نشانه، عالوه 

بر قــدرت رسگرم كنندگی و ایجاد تخیــل، هم چنین در ایجاد 

آزادی عملی است كه در اختیار سازنده ی آن قرار می دهد و 

او می تواند با ساده ترین و استیلیزه ترین فرم ها، پیچیده ترین 

تأثیرات برصی را پدید آورد. 

 منونه ی نشانه ی شامیلی

 منونه ی نشانه ی نوشتاری

 منونه ی نشانه ی تلفیقی
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انواع گوناگون نشــانه

تــا كنون روش هــای مختلفی برای دســته بندی آرم ها و 

مشــخص كردن گونه های متفاوت آن  پیشنهاد شده است. از 

دیدگاه نشانه شناسی، این دسته بندی  برحسب تركیب عنارص 

زبانی و شــامیلی انجام می شــود. 

بــر این اســاس، دســته ای از آرم هــا، فقط از عنــارص زبانی 

اســتفاده (یك نــام، یك یا چند حرف) كه آن ها را «نشــانه ی 

نوشــتاری» (Logotype) می نامیم. 

دســته ی دوم با تلفیق شــامیلی طراحی می شــوند كه آن ها 

 (icotype) یــا (Logo iconicue) «را «نشــانه ی شــامیلی

می نامیــم. 

دســته ی ســوم از تلفیق عنارص شامیلی و نوشــتاری ساخته 

 (Logomixte) «شــده اند كه آن هــا را «نشــانه ی تلفیقــی

می نامیــم.

روش تحقیق

در این تحقیق، برای رسیدن به پاسخ موضوع پژوهش، 

برصی  قابلیت های  از  بهره گیری  میزان  و  چگونگی 

در  تلویزیونی  تبلیغات  آگهی  های  در  تجاری  نشانه های 

ایران، از روش تحلیل منونه ها استفاده شده است. بیش از 

اسالمی  جمهوری  سیامی  و  صدای  تلویزیونی  آگهی   ۲۰۰

ایران به صورت اتفاقی و در ساعات پربیننده ی تلویزیون 

و  انتخاب   ۱۳۸۶ سال  دوم  ماهه ی  شش  زمان  مدت  در 

بررسی شده است. 

منایش  برای  رفته  كار  به  روش های  انواع  بررسی  در 

ــه ی  «ارائ كلی  روش  دو  ــا،  آن ه دسته بندی  و  نشانه ها 

مستقیم و ارائه ی خالق» مشخص شد. 

آن  در  كه  اســت  شیوه ای  مستقیم،  ــه ی  ارائ روش 

نشانه ی تجاری، بدون متهیدی خاص و جذاب و فقط به 

از  یا  كادر تصویر ظاهر شده  صورت ساده و سطحی در 

وارد  افقی  یا  عمودی  چرخشی  با  نهایتاً  و  كادر  جوانب 

شده و هیچ انگیزش ویژه نسبت به خود و تأثیر خاصی 

در بیننده، جز جلب توجه معمولی ایجاد منی كند. 

در روش خالق، نحوه ی طراحی و معرفی نشانه، طوری 

است كه جذابیت، دقت نظر، نكته سنجی و ظرافت هرنی، 

درك و رویت شدنی است. این جذابیت و برخورد متفاوت، 

باعث ایجاد نشاط در بیننده و ماندگاری نشانه ی تجاری 

طراح  می شود.  مفاهیمی  انتقال  همراه  به  او  ذهن  در 

و  نشانه  اجزای  هامهنگی  و  حركت  ریتم  با  می تواند 

ارتباط برصی آن با موضوع آگهی و استفاده ی مناسب از 

بگذارد. مجموعه ی  تأثیر  اندیشه ی مخاطب  بر  موسیقی 

تصاویر (الف) و (ب)، منونه هایی از روش منایش خالق اند. 

در مرحله ی بعد، روش های منایش نشانه دسته بندی 

زیر  گروه  سه  به  مستقیم  روش  آن،  جریان  در  و  شد 

تقسیم شد. 

۱. شیوه ی اجرا به طریقه ی جدا و در انتهای آگهی؛

۲. شیوه ی اجرا به طریقه ی روی محصول در انتهای 

آگهی؛

انتهای آگهی  تا  ابتدا  از  اجرا به طریقه ی  ۳. شیوه ی 

(قرارگیری در گوشه ی كادر)؛

روش منایش خالق نیز از حیث شیوه ی اجرا به چهار گروه 

تقسیم شد. 

۱. شیوه ی متحرك سازی اجزای نشانه؛

۲. شیوه ی تبدیل تصاویر به نشانه؛

۳. شیوه ی ترسیم نشانه؛

۴. شیوه ی مشاركت نشانه در ساختار آگهی. 

با توجه به دسته بندی ابتدایی، آمار زیر به دست آمد:

نتایج آماری

تلویزیونی  تبلیغات  آگهی های  طبقه بندی  در 

 ۱۴۶ تعداد  آگهی،   ۲۰۷ مجموع  از  ــده،  ش جــمــع آوری 

نظر  در  بدون  و  نشانه  مستقیم  ــه  ارائ روش  از  آگهی 

تلویزیونی،  معرفی  برای  آن  برصی  قابلیت های  گرفنت 

روش های  از  آگهی   ۶۱ تعداد  به  بقیه،  كرده اند  استفاده 

و  برصی  قابلیت های  گرفنت  نظر  در  با  متنوع  و  خالق 

فضای ساختاری آگهی برای معرفی نشانه ی تجاری بهره 

برده اند. (جدول شامره ی ۱)

جدول۱. توزیع فراوانی از روش های منایش نشانه در 

تلویزیونی آگهی های 

 جدول های شامره ۲ و ۳، ویژگی  هر دسته از روش های 

منایش را نشان می دهند. 

نتایج

براساس تجزیه و تحلیل ها و توصیف روش مواجهه ی 

و  نوشتاری  (شامیل  تجاری  نشانه های  با  آگهی  طراح 

(انــواع  یعنی  پژوهش،  این  اول  ســؤال  پاسخ  تلفیقی) 

تلویزیونی نشانه در آگهی های تجاری)  روش های منایش 

امكان پذیر شد و به نتایج زیر رسیدیم:

دو روش منایش نشانه، یكی مستقیم با ویژگی عدم 

و  نشانه  نوشتاری  و  تصویری  قابلیت های  از  بهره گیری 



دفتر انتشارات كمك آموزشى

 با مجله هاى رشد آشنا شويد

مجله هاى دانش آموزى 
 ( به صورت ماهنامه و 8 شماره در هر سال تحصيلى منتشر مى شوند ) :

مجله هاى بزرگسال عمومى 
 (به صورت ماهنامه و 8 شماره در هر سال تحصيلى منتشر مى شوند):

 (به صورت فصلنامه و 4 شماره در هر سال تحصيلى منتشر مى شوند):

مجله هاى رشــد عمومــى و اختصاصى بــراى آموزگاران، معلمــان، مديران و 
كاركنــان اجرايــى مــدارس، دانش جويان مراكــز تربيت معلم و رشــته هاى 
دبيرى دانشــگاه ها و كارشناســان تعليم و تربيت تهيه و منتشــر مى شوند. 

ــماره ى4  ــاختمان ش ــهر شمالى،س ايرانش ــان  ــران، خياب  نشـانى: ته
                آموزش وپرورش ، پالك 266، دفتر انتشارات كمك آموزشى. 

 تلفن و نمابر:  88301478 ـ 021

مجله هاى رشـد توسـط دفتر انتشـارات كمك آموزشى 
سـازمان پژوهـش  و برنامه ريزى آموزشـى وابسـته به 
وزارت آمـوزش  و پـرورش تهيـه و منتشـر مى شـوند:

وزش ابتــدايى  رشد آموزش راهنمايى تحصيلی  رشد تكنولوژی   رشد آـم

آموزشی  رشد مدرسه فردا  رشد مديريت مدرسه  رشد معلم 

 رشد برهان راهنمايى (مجله رياضى براى دانش آموزان دوره ى راهنمايى تحصيلى)  
رشد برهان متوسطه (مجله رياضى براى دانش آموزان دوره ى متوسطه)  رشد آموزش 
قرآن  رشد آموزش معارف اسالمى  رشد آموزش زبان و ادب فارسى  رشد آموزش 
هنر  رشـد مشـاور مدرسه  رشد آموزش تربيت بدنى  رشد آموزش علوم اجتماعى 
 رشـد آموزش تاريخ   رشـد آموزش جغرافيا  رشـد آموزش زبان  رشد آموزش 
رياضى   رشـد آموزش فيزيك  رشد آموزش شيمى   رشد آموزش زيست شناسى  
 رشد آموزش زمين شناسى  رشد آموزش فنى و حرفه اى  رشد آموزش پيش دبستانى

مجله هاى بزرگسال اختصاصى

(براى دانش آموزان آمادگى و پايه ى اول دوره ى دبستان)

(براى دانش آموزان پايه هاى دوم و سوم دوره ى دبستان)

(براى دانش آموزان پايه هاى چهارم و پنجم دوره ى دبستان)

(براى دانش آموزان دوره ى راهنمايى تحصيلى)

(براى دانش آموزان دوره ى متوسطه و پيش دانشگاهى)

پتانسیل  از  بهره مندی  ویژگی  با  خالق  منایش  دیگری 

تبلیغ،  موضوع  با  ارتباط  و  نشانه  نوشتاری  و  برصی 

مشخص شد. 

بازمنایی  چگونگی  منونه ها،  تحلیل  و  تجزیه  با 

نشانه ها و شیوه های ساده و پیچیده ی هریك از دو گروه 

طبقه بندی، روش منایش نشانه، یعنی «مستقیم و خالق» 

كّمی  ارزیابی  و  مشخص  هریك  ویژگی های  شد.  بررسی 

قرار گرفت. 

از  بهره گیری  میزان  پژوهش،  دوم  سؤال  به  پاسخ 

نیز  تلویزیونی  منایش  در  نشانه  برصی  قابلیت های 

امكان پذیر شد.

منایش  روش های  فراوانی  توزیع  آمارهای  اساس  بر 

نشانه در آگهی های تلویزیونی، از تعداد كل ۲۰۷ منونه ی 

جامعه ی آماری، ۱۴۶ مورد به روش منایش مستقیم تعلق 

دارد. در شیوه های اجرای سه گانه ی این روش، تعداد ۱۲۶ 

نشانه با اولویت كامل، با شیوه ی اجرای جدا و در انتهای 

آگهی معرفی شد و تعداد ۱۰ نشانه با شیوه ی منایش روی 

محصول و ۱۰ نشانه هم به شیوه ی حك شدن در گوشه ی 

كادر از ابتدا تا انتهای آگهی منایش داده شده است. 

روش  در  اجرا  شیوه ی    فراوانی  توزیع   :۲ شامره ی  جدول 

منایش مستقیم

درصدتعدادشیوه ی اجراروش

منایش 
مستقیم

۸۶٪۱۲۶جدا و در انتهای آگهی

۷٪۱۰روی محصول در انتهای آگهی

۷٪۱۰از ابتدا تا انتهای آگهی

۱۴۶۱۰۰جمع

از میــان ۶۱ منونــه ی متعلق بــه روش منایش خالق، ۲۴ 

مورد از شیوه ی متحرك سازی اجزای نشانه، ۷ مورد از شیوه ی 

تبدیل تصاویر به نشــانه، ۲۲ مورد از شــیوه ی ترسیم نشانه 

و ۸ مورد از شــیوه ی مشــاركت نشــانه در آگهی اســتفاده 

كرده اند.



يادآورى: 
 هزينه ى برگشت مجله در صورت خوانا و كامل نبودن نشانى و عدم حضور 

گيرنده، برعهده ى مشترك است.
 مبناى شروع اشتراك مجله از زمان دريافت برگ اشتراك خواهد بود.

  صندوق پستى مركز بررسى آثار:                                                  15875/6567
  صندوق پستى  امور مشتركين:                                           16595/111
www.roshdmag.ir                                                      :وبـگاه  
  امور مشتركين:                             77335110 ـ 77336656ـ021
021   پيام گير مجله هاى رشد:                                           88301482ـ 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تولد:. تاريخ   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تحصيالت:  ميزان   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تلفن:.
 نشانى كامل پستى: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شهرستان:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استان: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خيابان: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره ى پستى: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پالك: .
   در صورتى  كه قبًال مشترك مجله بوده ايد، شماره ى اشتراك خود را بنويسيد:

                  
       امضا:

شرايط:
مجله ى  ساله  يك  دوره  يك  ازاى  به  ريال   70/000 مبلغ  پرداخت   .1
درخواستى، به صورت على الحساب به حساب شماره ى 39662000 بانك 
شركت  وجه  در   395 كد  (سرخه حصار)  آزمايش  راه  سه  ى  شعبه  تجارت 

افست.
2. ارسال اصل فيش بانكى به همراه برگ تكميل شده ى اشتراك 

باپست سفارشى. (كپى فيش را نزد خود نگه داريد.)

برگ اشتراك مجله هاى رشد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كداشتراك:

جدول شامره ی ۳: 

توزیع فراوانی شیوه ی  اجرا در روش منایش خالّق

درصدتعدادشیوه ی اجراروش

منایش 
مستقیم

۳۹/۵٪۲۴متحرك سازی اجزای نشانه

۱۱/۵٪۷تبدیل تصاویر به نشانه

۳۶٪۲۲ترسیم نشانه

۱۳٪۸مشاركت نشانه در ساختار آگهی

۶۱۱۰۰جمع

در پایان به این نتایج می رسیم:

روش منایش مستقیم نشانه یا شیوه ی اجرا به طریقه ی جدا 

و در انتهــای آگهی تلویزیونی با اولویت كامل، بیش از دو برابر 

روش خالق به عنوان روش جاری و غالب استفاده می شود. 

روش منایــش خالق كــه در آن بهره گیــری از قابلیت های 

فرمی و برصی نشــانه مورد تأكید است، به میزان بسیار كمرتی 

اســتفاده می شود. شیوه ی اجرای متحرك ســازی اجزای نشانه و 

شیوه ی ترسیم نشانه، به میزان تقریباً برابر هم، جمعاً سه برابر 

دو شیوه ی تبدیل تصاویر به نشانه و شیوه ی مشاركت نشانه در 

آگهی، مورد استفاده قرار گرفته است. 

منابع

۱. بحرالعلومی، ســیدابراهیم، «دیدار و شــنیدار القایی»، ماهنامه ی 

سینامیی «فیلم»، شامره ی ۱۸۰.

۲. سعیدی پور، فرشته، گرافیك در عنوان بندی فیلم، رسوش، ۱۳۷۶.

۳. داندیس، دونیس، مبادی سواد برصی، ترجمه ی مسعود سپهر. 

۴. دل دنیسون، راهنامی تبلیغات، ترجمه ی جالل كاكایی، نرش مرتجم، 

.۱۳۸۴

۵. بالدوین، هانتلی، مجله ی فیلم، كتاب سال ۱۳۷۸. 

۶. احمدی، بابك، از نشــانه های تصویری تا منت، نرش مركز، چاپ اول 
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۷. ممیز، مرتضی، از هزار و یك رمز طراحی نشانه. 

۸. حقیقی، ابراهیم، نشانه ها، نرش هفت رنگ، ۱۳۸۳.

 9. Martin Joly, Introduction to 2000. Lanalyse de I'image,

 Paris, Nathan.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Right
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 356
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 356
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




