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نقش خیال، گاهنامه کانون هنرهاى تجسمى2

در این دنیاى پر از هیاهو و دغدغه، آیا هنوز در ذهنمان جایى براى درك عمق معناى هنر باقى مانده است؟ این که هنر به واقع یعنى دوست 
داشتن، یعنى زندگى کردن و نه صرفاً زنده بودن و یا این که هنر، اصطکاك روح است با فضاى اطراف و تعاریفى این چنینى که از بزرگان عرصه 

هنر نقل شده است؟

شاید این تأثیر و مفهوم هنرى وجودمان در این بحبوحه هاى زندگى، کارى بسیار کمرنگ و سرد شده باشد تا آنجایى که حتى در طول هفته، نگاه مان 
به یک تابلوى نقاشى و طراحى که پر از شور و شعف و زاییده عشق نقاش و طراح آن است، یا یک مجسمه که جلوه گر مفاهیم انتزاعى و ادراکى 

نانوشته است، یا یک اثر هنرى سنتى کشورمان ایران و غیره نیافتد و یا با سردى و از روى عادت یا نداشتن حوصله، از کنارشان عبور کنیم. 

به قول یکى از هنرمندان، "روشنفکر کسى است که یک حرف ساده را به شیوه اى دشوار مى گوید و هنرمند کسى  است که یک حرف دشوار را به 
شیوه اى ساده و قابل درك مى گوید". گاهى به زمان احتیاج داریم. بهتر نیست کمى از کالبد روشنفکرانه درآمده و در باطن هنرمندانه وجودمان 

غرق شویم؟ جبران خلیل جبران چه خوب تعبیر کرد که ”هنر گامى است از شناخته ها به سوى ناشناخته ها“.

و یا به قول شاملو، باید هنرمندان را سلسله جبالى بدانید که بعضى قله هاى آن از ابرها بیرونند، باالترند؛ اما همواره باید یادمان باشد که هنرمندان، 
وجودى معصومانه و کودکانه دارند. اگر همه این ها بود و بیش از این ها، آن گاه ممکن است که او را بشناسیم...

اگر دانش مى جوییم و سرشار از دغدغه ایم، به یقین روحى وسیع داریم که به کّرات، تشنه ى بُعد هنرى خود مى شود. پس به دنبال فرصتى مناسب 
خواهیم بود. تالش ما بر این است که کانون هنرهاى تجسمى همان فرصت مناسب باشد و بتواند اندکى التیام بخش باشد. در این شماره از گاهنامه 

برآنیم تا کمى شما را در وادى هنر غرق کنیم. 

نمایشگاه خیال

تابلوى معرق چوب با زمینه ى پلى استر شامل چوب هاى عناب، رز، اقاقیا، توت، سرخدار، نارنج، راش، پسته، زرشک، گردو و ....

سردر کانون هنرهاى تجسمى

در عصر حاضر که شاهد جدا شدن صنعت و هنر از یکدیگر هستیم، به این فکر افتادیم که حرکت و تحولى شکل پذیرد تا اصالت و گذشته ى 
پر از زیبایى و شکوه این مرز و بوم، جانى دوباره گیرد. بهترین بستر و مناسب ترین فضا براى دستیابى به این مهم، جایى است که خود 

نشردهنده علم و دانش است.

تابلوى سردر کانون، که در عکس باال مشاهده مى کنید، آذرماه سال جارى توسط دستان هنرمند آقاى رامین یکتا و خانم راضیه یگانه، از 
دانشجویان دانشگاه شریف و اعضاى معرق کار کانون، و البته با حمایت هاى مسئولین باذوق دانشگاه، ساخته شد و بر سردر کانون نقش بست تا 
بهانه اى شود براى معرفى هرچه بیشتر رشته هنرى معرق و ترغیب کردن دانشجویان به یادگیرى هنرهاى مختلف. در این شماره از گاهنامه، 

با هنر معرق بیشتر آشنا مى شوید. 

سـرمقاله  سردبیر

سال دوم
شماره سوم 
بهمن 1395
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روح لطیف و زیباى شیشه، این ماده را به یکى از مناسب ترین ابزار براى نقاشى تبدیل کرده است. چراکه شیشه، به دلیل شفافیتى که 
دارد، مى تواند ماهیت رنگ ها را همان گونه که درخور موجودیت زیبایشان است، به نمایش گذارد. این نوع نقاشى، قدمتى دیرینه دارد و 
به خاطر قدیمى بودنش، روش هاى مختلفى هم براى ایجاد یک اثر در این هنر به وجود آمده است. درواقع با گذشت زمان، روش ها، ابزار 
مورد نیاز و حتى طرح ها و نقش هاى آن نیز دچار تحول و پیشرفت بسیار زیادى شده است. امروزه متداولترین روش، استفاده از خمیرهاى 

دورگیر ویتراى و رنگ هاى مخصوص نقاشى روى شیشه و طرح هاى مدرن مى باشد.

از رنگ هاى قشنگ ویتراى مى توان  براى تزئین شیشه هاى خالى سس، مربا و اغلب ظروف شیشه اى که در خانه ها پیدا مى شود، استفاده 
کرد و این اشیاء به ظاهر بى مصرف را براى زیبایى بیشتر محیط خانه و آشپزخانه به کار گرفت.

قبل از شروع آموزش مقدماتى، الزم است تا با رنگ هاى متنوع و زیباى ویتراى بیشتر آشنا شویم. یکى از ویژگى هاى رنگ هاى ویتراى این 
است که خاصیت منیر بودن شیشه را به خوبى حفظ مى کنند و در عبور زیباى نور از لطافت شیشه، اختالل ایجاد نمى کنند (حضور نور 
و عبور آن از این رنگ ها مهمترین دلیل زیبایى نقاشى هاى روى شیشه محسوب مى شود). براى یک شروع ساده و ابتدایى، به مواد و ابزار 

رو به رو نیاز داریم: رنگ ویتراى، خمیر دورگیر، قلم مو، تینر، پالت

رنگ هاى ویتراى بر دو پایه تینر و آب موجودند که اولى براى زمانى است که احتماالً بخواهیم ظرف را در آینده بشوریم. خمیرهاى دورگیر 
ویتراى نیز بر دو پایه تینر و آب هستند. بعد از رنگ و خمیر دورگیر، به قلم موهاى مختلف نیاز داریم. شماره قلم مو را بر اساس ظرافت 
طرحى که مى خواهیم بر روى شیشه نقاشى کنیم، انتخاب مى کنیم. تینر نیز براى پاك کردن اشتباهات احتمالى روى سطح کار و یا رقیق 
و کمرنگ کردن رنگ، استفاده مى شود. در آخر هم به یک پالت و یا سطح شیشه اى بى مصرف که بتوان رنگ ها را روى آن گذاشت و ذره 

ذره استفاده کرد، احتیاج داریم.

اگر نقاشیتان خوب نیست، مى توانید طرح موردنظر خود را پشت سطح کار بچسبانید و با خمیر دورگیر، خطوط طرح را دورگیرى کنید 
و بعد، طرح را رنگ آمیزى کنید.

حال به تشریح مراحل اجراى کار ویتراى مى پردازیم :

آموزش ویتـرای
نویسنده: زهرا نوروزى

سال دوم
شماره سوم 
بهمن 1395



نقش خیال، گاهنامه کانون هنرهاى تجسمى4

مرحله 1- آماده سازى وسایل و مواد مورد نیاز ویتراى شامل: 
خمیر دورگیر، رنگ مخصوص ویتراى، قلم موى ظریف، ماژیک 
براى انتقال طرح روى شیشه، ظرفى که مى خواهید روى 
آن ویتراى کار کنید و طرحى که دوست دارید روى ظرف 

کار شود:

مرحله 4- با خمیر دورگیر، روى تمام خطوط طراحى شده 
را بکشید (خمیر دورگیر رنگ هاى متنوعى دارد که مى توانید 

متناسب با طرحتان انتخاب کنید):

مرحله 5- بعد از اتمام دورگیرى طرح، اجازه دهید خمیر کامًال 
خشک شود. سپس با قلم موى ظریف و بادقت زیاد، شروع به 

رنگ زدن کنید:

مرحله 6- اگر ظرف انحنا داشت، براى رنگ گذارى، از قطره 
چکان استفاده مى کنیم تا رنگ ها شره نکنند:

مرحله 2- طرح را چیده و جدا کنید:

مرحله 3- طرح را داخل ظرف با چسب نوارى بچسبانید و 
با ماژیک روى ظرف انتقال دهید:

سال دوم
شماره سوم 
بهمن 1395
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مرحله 7- با خمیر دورگیر، نقاطى روى طرح ایجاد مى کنیم:

یک پارچ ویتراى شده

مرحله 8 - با اسپرى براق کننده سطح کار را مى پوشانیم:

اما نکاتى که باید در حین کار رعایت کنیم: 

- رنگ هاى محلول در آب، نیازى به حرارت دیدن دراجاق ندارند. این رنگ ها براى نقاشى روى سطوحى مانند آینه، که نیاز به شست وشو 
ندارند، مناسب هستند.

- رنگ هاى مخصوص شیشه، باید داخل فر حرارت ببینند. این رنگ ها باید حدود 30 دقیقه در دماى 200 درجه سانتى گراد پخته شوند 
و پس از پخت، ثابت شده و قابل شست وشو خواهندبود.

- رنگ هاى محلول در تینر که اغلب شفاف هستند، بدون حرارت دیدن در فر نیز قابل شست وشو هستند.
- ظروف باید در فِر کامًال  سرد گذاشته شوند و بعد، فر را روشن شود. قبل از سرد شدن کامل فر، به هیچ عنوان نباید در فر باز شود.

- این ظروف بیشتر جنبه ى تزئینى دارند. بنابراین تا جایى که ممکن است، از شست و شوى آن ها خوددارى کنید. 

سال دوم
شماره سوم 
بهمن 1395
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نگاهى به تاریخچه هنر معرق

معرق در معناى کالم «اصوالً هر چیز رگه دار را گویند » ولى 
مفهوم آن در این نوع بخصوص هنر، ایجاد نقش ها و طرح هاى 
روى  رنگى  چوب هاى  تلفیق  و  دوربرى  از  که  است  زیبایى 

زمینه اى از چوب یا پلى استر سیاه شکل مى گیرد.
تاریخ پیدایش این هنر به درستى مشخص نیست ولى از تطبیق 
آن با هنر کاشى کارى ، بدون شک رابطه این دو هنر را درمى 
یابیم. براى آشنایى با ریشه ى این هنر ، صحبت از تاریخ تکوین 
به میان مى آید و به عنوان مقدمه، مى توان از گنبد سرخ مراغه 
که در زمان ایلخانیان ساخته شده است، یاد کرد؛ این گنبد نوع 

بسیار ساده ى کاشى کارى بدین سبک است.
کاشى کارى معرق در دوران مغول نیز به همین منوال بود وتداول آن 
در عصر صفوى به اوج شکوفایى خود رسید و آثار ارزنده اى در هنر 
کاشى کارى پدید آمد.  این شکوفایى در زمان افاغنه و زندیه رو به افول 
نهاد. در دوران قاجاریه نیز کاشى کارى معرق، تقلیدى ناقص از آثار 
گذشتگان بود. تا این دوران، نقش هایى که در کاشى کارى معرق به کار 
برده مى شد، نقش هاى اسلیمى بود. اما با سفر عده اى از هنرمندان به 
اروپا و گرایش آنان به هنر و فرهنگ اروپایى، تغییرات و دگرگونى هاى 
بسیارى در نقش هاى کاشى کارى به عمل آمد و از آن پس، طرح انسان 
و دیگر اشکال مانند اسلحه جنگى در هنر کاشى کارى دوران قاجاریه 

نمایان شد .
از آن دوران تا به امروز، این هنر، چونان گذشته رونق نداشته است و 
تنها عده ى کمى از هنرمندان در زنده نگهداشتن آن کوشا بوده اند.

وجه تشابه کاشى کارى معرق با معرق کارى روى چوب، در شیوه ى 
عمل است؛ در هر دو،  نقش ها از ترکیب قطعات رنگى جنس مورد 

نظر شکل مى گیرد.
یکى از نمونه هاى قدیمى موجود از آمیزه ى این دو هنر، درى قدیمى 
و بزرگ متعلق به عصر قاجاریه است که در ضلع شمال غربى محوطه 
در  این ساختمان  ارتفاع  دارد.  قرار  فعلى  پرورش  و  آموزش  وزارت 
حدود چهار و نیم متر و عرض آن سه متر است و سردرى نیم دایره 

در باالى آن قرارگرفته است.

انواع معرق
معرق کاشى 

تقریباً مى توان گفت معرق کاشى، قدیمى ترین معرق موجود است. 
معرق کاشى را با چسباندن تکه هاى خورد شده کاشى در کنار هم 
خلق مى کنند. از معرق کاشى براى تزیین گلدان، آینه، ستون، دیوار 

و ایجاد تابلو هایى در سایز بزرگ استفاده مى شود.

معرق چوب
از  دیگر  یکى  مختلف،  درختان  چوب  نگار  و  نقش  و  رنگ آمیزى 
است.  قرارداده  ما  اختیار  زیبایى هاى طبیعت است که خداوند، در 
براى همین، از گذشته، ایرانیان از این زیبایى طبیعت براى خلق آثار 
هنرى استفاده کرده اند که یکى از این هنرها، هنر معرق کارى است. 
معرق کارى از کنار هم قرار دادن چوب درختان مختلف تشکیل مى 
شود. تا امروز، از روش هاى مختلفى براى خلق این آثار هنرى استفاده 
شده است که از نظر روش ساخت، به سه دسته زیر تقسیم مى شوند:

الف)  معرق با زمینه پلى استر (اثر رامین یکتا)

هنر معرق کاری
 نویسندگان: رامین یکتا و راضیه یگانه

سال دوم
شماره سوم 
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ج) معرق تفکیک رنگب) معرق  با زمینه چوب

ج) گل و مرغ (اثر راضیه یگانه)ب) مینیاتور (اثر رامین یکتا)الف) خط (اثر رامین یکتا)

د) رئال (اثر راضیه یگانه)

و از نظر طرح استفاده شده در معرق، به چهار دسته زیر تقسیم مى شوند:

سال دوم
شماره سوم 
بهمن 1395
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معرق فلز
هنر معرق روى فلز، یکى از رشته هاى پرپیشینه صنایع دستى ایران است که در کشور، جایگاه و قدمتى ویژه دارد. این هنر در ابتدا تلفیقى 
از چوب و فلز بوده که به کمک ذوق و اندیشه معرق سازان هنرمند، تغییر شکل داده و صنعتگران کشورمان به جاى یک نوع فلز، که معموالً 

متن اصلى دست ساخته ها را تشکیل مى داد، به استفاده از انواع فلز با رنگهاى مختلف پرداختند. 

معرق ساقه گندم(محرق)
این هنر از تلفیق حصیرهاى رنگ شده در کنارهم روى زمینه اى از چوب و یا نئوپاِن زیرکارى شده پدید مى آید. این نوع از معرق براى تزئین 
سطح انواع میزها، بوفه، پاراوان، درهاى چوبى، تکیه گاه صندلى ، کمد و یا هر وسیله چوبى دیگر به کار برده مى شود. همچنین در نماى ستون 
داخل منزل و باالى شومینه نیز کاربرد دارد.  هنر محرق حصیرى را می توان در پشت شـیشه به صورت تابلو و یا پشت وسایل شیشه اى مانند

 میز شیشه اى، بوفه و غیره نیز استفاده کرد .

سال دوم
شماره سوم 
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نویسنده: رفیعه مصاحب

زندگى نامه
استاد پرویز تناولى که به «خالق مجسمه هاى هیچ» معروف است، مجسمه ساز، نقاش، پژوهشگر و مجموعه دار معاصر ایرانى با چهره اى 

بین المللى است. آثار وى در موزه هاى اتریش، ایتالیا، آلمان، آمریکا و انگلستان به نمایش درآمده است. 
او متولد سومین روز فروردین ماه سال 1316 در محله ى دروازه شمیران تهران است. در کودکى، نواختن ساز ویولن را نزد استادانى چون 
ابوالحسن صبا و نیکنواز فراگرفت و همزمان، دوران دبیرستانش را در دبیرستان ادیب ادامه داد. در آن زمان، با ساخت ماسک صورت استاد 
صبا، توجه همگان را به خود جلب کرد. پس از آن، وارد هنرستان کمال الملک شد. در سال 1332 در رشته ى مجسمه سازى هنرستان 
هنرهاى زیبا نام نویسى کرد و پس از گذراندن یک دوره ى سه ساله ى مجسمه سازى، با پول پس انداز شده از تدریس موسیقى، عازم ایتالیا 
گشت و در آکادمى هنرهاى زیباى شهر کارا در همان رشته ى مجسمه سازى مشغول به تحصیل شد اما اندکى بعد، به دلیل عدم توانایى 
در پرداخت مخارج زیاد، ناگزیر به بازگشت به ایران شد. این توفیق اجبارى، با برپایى دو نمایشگاه از طرح ها و حکاکى هایش، سبب وقوع 
اتفاق تازه اى در هنر ایران، به خصوص در حوزه ى مجسمه سازى گشت. در نمایشگاه اولش، طرح ها و حکاکى هایى را به نمایش گذاشت که 

غالباً در ایتالیا اجرا کرده بود. موضوع حکاکى هایش، عمدتاً حمام هاى عمومى و یا نوازندگان دوره گرد بود.
و  سفالى  مجسمه هاى  شامل حکاکى ها،  متفاوت  کامًال  آثارى  مجسمه ساز،  یک  عنوان  به  ایران،  در  بار  نخستین  براى  شد  موفق  تناولى 
مجسمه هاى ساخته شده از آهن قراضه ها را به نمایش بگذارد. اندکى بعد، بورسیه ى تحصیلى براى ادامه تحصیل در ایتالیا توسط وزارت فرهنِگ 
وقت به او اعطا شد. سفرش به میالن، با موفقیت هاى زیادى همراه بود. دو سال در آکادمى بِررا (Brera) نزد مارینو مارینى، مجسمه ساز 
برجسته ى ایتالیایى آموزش دید و با کسب رتبه ى اول، 16 اثر او به عنوان بهترین آثار یک فارغ التحصیل مجسمه ساز، در گالرى رى ماگل 

(Re Magl) شهر میالن به نمایش گذاشته شد.
 

حس  بی کالم   
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فعالیت ها و نحوه ى الهام گرفتن در ساخت آثار

   فرهاد
تناولى خیلى به فرهاد دل بسته بود و او را به انواع و اقسام مختلف مى ساخت؛ گاهى خودش با او ایستاده بود(شکل 1)، گاهى فرهاد را با معشوقه ى 
خیالى اش که هیچ وقت باهم نبودند، مى گذاشت(شکل 2)  و گاهى هم فرهاد تنها بود(شکل 3). چون در آمریکا فرهاد را نمى شناختند، به جاى 

فرهاد، از کلمه ى شاعر استفاده مى کرد و هر جا که مجسمه ى فرهاد را مى ساخت، نام شاعر را روى آن مى گذاشت.

                   
                   شکل3: فرهاد تنها                              شکل2: فرهاد با معشوقه ى خیالى اش                         شکل1: فرهاد

وقتى در سال 1339 از ایتالیا به ایران بازگشت، برایش مسجل بود که نمى خواهد کارهایش، نسخه ى بدل کار اروپایى ها باشد. مجسمه هاى 
ساخته شده در ایتالیا غنى بودند و 2000 سال مجسمه سازى آن ها زنجیروار به هم پیوسته بود. در آن زمان، تناولى دید که ما در مقابل آن ها، 
چیزى نداریم به جز فرهاد؛ که یا افسانه است یا نیست. این گونه بود که فرهاد شد مراد و معلم او و به موضوع اصلى مجسمه هایش تبدیل شد. 

از دید او، فرهاد، نه تنها کوهکنى عاشق پیشه بلکه معلمى بزرگ بود (شکل 4 و 5).

                                       
                      شکل4: فرهاد و آهو(1339)                                                شکل5 : فرهاد افتاده(1338)

 در این دوران، کشف جنوب شهر تهران برایش همانند کشف معدن طال بود. زیرا پوسترهاى مذهبى را جمع مى کرد و قفل هایى را که اطراف 
امامزاده ها مى فروختند، مى خرید. این ها اشیایى بودند که بسیار به آن ها عالقه مند بود. وقت او با این کارها مى گذشت و همیشه دست پر 

برمى گشت؛ یا از حرم شاه عبدالعظیم تعدادى دعا خریده بود و یا قفل هایى که آنها را به کارگاهش مى برد. 
اولین آتلیه ى او، آتلیه ى کبود بود. همزمان با کار در آن جا، در جنوب شهر که سرچشمه ى الهامش بود پرسه مى زد. به هرکجا که فرهنگ 
غنى ایران در آن بود، سر مى زد؛ کوچه بازار، امام زاده ها، مساجد و غیره. به گفته ى او، ایرانى ها در ساخت اجسام سه بعدى، مهارت داشتند؛ 
مجسمه نمى ساختند اما کوزه و ظروف زیبا مى ساختند و ابزارى که براى در و دیوار و معمارى استفاده مى کردند، همه سرشار از خالقیت بود 
و لزومى نداشت که او، تنها آدم بسازد. در کنار اشیا دست ساخت، معمارى ایرانى نیز منبع الهامش بود؛ بیانى هنرى به زبان حجم. معمارى 
تنها در مساجد و کاخ ها نبود. یک نوع معمارِى عامیانه داریم که مردم در ساخت خانه هایشان به کار مى برند. جزییات بعضى از آن ها آنقدر زیبا 
بود که از رویشان مجسمه مى ساخت. در مجموع با وجود این منابع غنى مانند فرم مشبک حرم، سقاخانه ها، امام زاده ها، بادگیرهاى خانه ها و 

... نیازى نداشت که به غرب نگاه کند و ایده بگیرد (شکل هاى 6 تا 10).

سال دوم
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              شکل6: معمارى عامیانه                          شکل7: سقاخانه اى در قزوین                        شکل8: معمارى سنتى ایرانى

                     

                           شکل9: دست و ضریح 1(1382)                                      شکل10: دست و ضریح 2(1382)

چون به قفل عالقه ى زیادى داشت، به بعضى از قسمت هاى مجسمه ها قفل آویزان مى کرد(شکل 11). این ها به تدریج شبیه مجسمه هاى 
مذهبى مى شد؛ چون یادآور مجامع مذهبى مانند امام زاده ها بود. در این دوران بود که با حسین زنده رودى آشنا شد. این دو نفر ایده هایشان 
نزدیک هم بود، تناولى مجسمه مى ساخت و زنده رودى نقاشى مى کرد(شکل 12). ثمره ى این آشنایى، شکل گیرى مکتب سقاخانه بود که 

در بخش بعدى به آن مى پردازیم. 

                        شکل11: قفل ها و قفس ها(1343)                                   شکل12: دست- حسین زنده رودى

سال دوم
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   هیچ

اى بى خبران، شکل مجسم هیچ است...(خیام)

پس از بازگشت از آمریکا، آتلیه ى دیگرى در محوطه ى دانشکده ى هنرهاى زیبا زد؛ کار با مصالح جدید را بین دانشجویان باب کرد و کوره هاى 
مخصوص مجسمه سازى ساخت. همزمان، کارگاهى در ضرابخانه براى بُرنزریزى تاسیس کرد. پس از بازگشت به تهران، به گالرى هاى مختلف سرزد 
و دید که موضوع تمام گالرى ها، خط شده است؛ خط زیبا و خوشنویسى. این موضوع موجب آزردگى خاطرش گشت و تصمیم گرفت سراغ خط 
نرود. فکر کرد که یک کلمه را انتخاب کند و با آن زندگى کند. به گفته ى او، «هیچ»، هنگامى که شروع شد، یک اعتراض بود به وضع موجود هنر در 
ایران. اعتراض به ساده انگارى و بى توجهى هنرمندانى که از راه نرسیده، دستى بر مکتب سقاخانه مى انداختند و با استفاده از مهارتشان در خوشنویسى 
ایرانى، آثارى سطحى به عنوان یک اثر هنرى آوانگارد مى ساختند. او احساس مى کرد خط، وسیله اى براى نانقاشان شده است. مى خواست که با 
«هیچ»، خیلى حرف ها بزند و به جاى همه ى حرف هایى که براى این اعتراض هست، بگوید که هیچى نیست. عالوه بر این، نمى خواست که این 
کلمه، تلخ باشد. در عوض مى خواست که زیبا باشد و مردم آن را دوست داشته باشند و از نگاه کردن به آن، لذت ببرند. به همین علت، هیچ هایش را 

زیبا ساخت. هیچ، سر، چشم ، بدنه و حرکت داشت و اگر با صندلى یا میز بود، مشخص بود که چه ارتباطى با آن دارد (شکل 13 و 14). 

                      شکل13: هیچ و صندلى 2(1352)                                             شکل14: هیچ و میز 1(1352)

    مجموعه ى  دیوارها 

مى روند این بى زبان دیوارها باال ...(نیما)

 هفت سال تمام فقط هیچ ساخت. در ابعاد و اندازه هاى مختلف، 
بزرگ و کوچک. بزرگ، طورى که چند نفر مى توانستند از آن باال بروند 
(شکل 15) و کوچک، طورى که مى توانست مثل یک انگشتر، روى 
دست  جا بگیرد. آنقدر  هیچ ساخت که احساس مى کرد تخصص اش 
در هیچ سازى بیشتر است و اگر به او «هیچ ساز» مى گفتند، 
اشکالى نداشت. پس از آن، تصمیم گرفت که هیچ را کنار بگذارد 
اما او در این مدت با هیچ خیلى نزدیک شده بود و یک دوستِى 
قدیمى بینشان بود. از طرفى، مى خواسـت که کارهـاى دیگرى 
هم بکند. بنابراین تصمیم گرفت کارهاى دیگرى انجام دهد و هیچ 
را هم کنارش داشته باشد. او عکس یکى از هیچ هایش را روى 
دیوار انداخت و دیوارها را به اندازه هاى مختلف  ساخت (شکل 16).
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بیشتر موضوعاتش، دیوارهایى بود که از نوشته هاى فارسى و یا عربى که به فرم هاى مختلفى درآمده بودند، انباشته شده بود. «مجموعه ى دیوارها» 
با الهام از دیواره هاى قبل از اسالم، مانند پلکان ورودى تخت جمشید، ساخته شده اند. برخى از دیوارها، یادآور ابنیه ى مقدسند که با متون اسالمى 
پوشیده شده اند. اما خطى که تناولى با آن روى دیوارهایش مى نویسد، ابداع خود اوست. خِط روى دیوارها، شرح یک داستان نیست بلکه معنا و 

مفهوم خاصى ندارد و در واقع، داستان ناگفتنى سرنوشت بشر است (شکل هاى 17 تا 21).

                   
             شکل16: هیچ روى دیوار                            شکل17: از مجموعه ى دیوارها                        شکل18: آه پرسپولیس(1354)

                
   شکل19: یادبودى براى کوروش کبیر(1369)              شکل20: دیوارهاى ایران 3(1356)                   شکل21: دیوارهاى ایران4(1370) 

   مجموعه دارى

قفل یعنى که کلیدى هم هست...(نصرت رحمانى)

تناولى تنها مجسمه نساخته است، در کنارش درس داده، کتاب نوشته، تحقیق کرده و به جمع آورى اشیا پرداخته است. او یکى از معروف ترین 
مجموعه داران ایرانى است؛ چون مجموعه اش منحصر به فرد است و اشیایى را جمع آورى کرده که عامیانه محسوب مى شوند. به گفته ى خودش، او 
جامع ترین مجموعه ى قفل ایران را دارد و از جهات زیادى آن را دوست دارد؛ حالت نر و ماده بودن قفل ها که با هم جفت و یکى مى شوند، همیشه 
برایش الهام بخش بوده است. جالب این که در مجموعه ى او، قفل هایى هست که با سه کلید باز مى شوند؛  این قفل، مى تواند قفل گاوصندوق شرکت 

سه شریک باشد که هرکدام یک کلید آن را دارند و  براى باز کردنش، حتماً هر سه شریک باید حاضر شوند (شکل هاى 22 تا 27).
اشیایى که خریدارى مى کرده، حتماً با او ارتباطى داشتند. به عنوان مثال، هیچ گاه مینیاتور یا خط خریدارى نمى کرد.  از آن ها الهام مى گرفت 
و با قالب گیرى، مجسمه مى ساخت. نشست و برخواست با آخرین نسل قفل سازان، فوالدسازان و فرش بافان، براى او خاطره انگیز و از منابع 

الهامش است.

سال دوم
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         شکل22: از کتاب «قفل هاى ایران»                   شکل23: از کتاب «قفل هاى ایران»                 شکل24: از کتاب «قفل هاى ایران»

         
         شکل25: از کتاب«قفل هاى ایران»                   شکل26: از کتاب«قفل هاى ایران»                   شکل27: از کتاب «قفل هاى ایران»

    دست

بیا ذوب کن در کف دست من، جرم نورانى عشق را...(سهراب سپهرى)

او از دو جهت به دسـت عـالقه دارد. اول این که تنها عضـو بدن است که در اسـالم تحریم نشده و همـه جا هست؛ به خاطـر دست بریده ى 
حضرت ابوالفضل(ع) ساختن آن آزاد است و در سقاخانه ها و امام زاده ها دیده مى شود (شکل 28 و 29).

                                                                                                  

شکل30:دست فرهاد روى تیشه

دوم این که دست فرهاد، دستى است که شبانه روز تیشه مى زده و هر بار، 
هزاران سنگ را پایین مى ریخته است. داراى پنجه ها و انگشتان قوى بوده به 
طورى که آنقدر به تیشه اش فشار آورده که جاى انگشتانش روى آن فرورفته 

است (شکل30). 

شکل 28                                                                   شکل 29
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این دست، خستگى ناپذیر بوده و دایماً در حال کار. دسِت عاشقى بوده که به جاى تیشه زدن، مى توانست عشق ورزى کند. نتیجتاً تناولى دو 
دست را داخل هم طراحى کرده است که نماد دست فرهاد است با معشوقه ى خیالى اش که هیچگاه به او نرسید اما دستش در دست او قرار دارد

(شکل 31 و 32).

                                         
                                   شکل 31: دست ها                                                  شکل 32: شیرین و فرهاد(1350)

   پرنده، سرو و شیر
نقش مایه هاى کار او هرچند محدودند اما در فرهنگ ایرانى، ریشه ى تاریخى طوالنى اى دارند. پرنده، گاهى بلبل عاشق شعر فارسى، گاهى سیمرغ 

افسانه اى و گاهى کبوتر صحن امام زاده است (شکل33 و34). 

                                                               
                                    شکل33: پرنده                                                                 شکل34: سیمرغ افسانه اى

 
سروى که از مضامین آیین مهرى است و در علم عاشورا برافراشته مى شود (شکل 35 و 36) و شیرهایى که الهام گرفته از بناى تاریخى تخت جمشیداند، 

در آثار تناولى قد علم مى کنند (شکل 37).

              

 
               شکل35: سرو                                           شکل36                                                     شکل37: شیر
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   مکتب سقاخانه

به نقل از جام جم آنالین، یکى از مکاتب  هنرى که در دهه ى 40 در 
به  مدرنیته  که  زمانى  از  بود.  سقاخانه اى  مکتب  گرفت،  شکل  ایران 
عرصه  زندگى مردم ایران راه پیدا کرد، بخشى از جنبه هاى فرهنگى و 
اجتماعى جامعه را دست خوش تغییر کرد. یکى از این جنبه ها، حیطه 
هنر بود. از همان بدو شکل گیرى فضاهاى نو در عرصه هاى فرهنگى، 

نزاعى میان سنت گرایان و تحول خواهان درگرفت.
نسل اول نقاشان نوگرا اکثراً آموزش دیده ى اروپا به ویژه فرانسه بودند 
و  «کوبیسم»  «امپرسیونیسم»،  نظیر  مدرن  نقاشى  مکتب هاى  با  و 
«اکسپرسیونیسم» آشنا بودند و به نوعى این مکتب ها را وارد فرهنگ  
ایران درصدد  و  تلفیق هنر غرب  با  و  ایران کردند  و تجسمى  هنرى 
مدرن کردن هنر و نقاشى ایران بودند. افکار و آثار این نسل، اگرچه 
تلفیقى از مکتب هاى غربى و مضامین ایرانى شده بود اما از طرفى، نه 
غربى بود و نه ایرانى و از طرف دیگر، در تضاد با آثار نگارگرى سنتى 

و مکتب کمال الملکى قرار گرفت.
کسانى که آثارى در عرصه هاى هنرى مانند خوشنویسى و نقاشى داشتند 
و به نمادهاى سنتى نیز عالقه مند بودند، تالش کردند برخى از جنبه هاى 
حیات اجتماعى مردم را در هنر خود جلوه گر کنند. نقاشانى که در فکر 
بازنشر زندگى جامعه سنتى در آثار خود بودند، سعى کردند برخى از 
اماکن متبرکه،  سقاخانه ها،  نمادها مانند درها، قفل ها، کلید ها، ضریح 

نگین هاى انگشترى، الواح و شمایل را در آثار خود متجلى کنند.
گروهى که با این هدف شکل گرفت، بخشى از هنرمندان و فارغ التحصیالن دانشکده ى هنرهاى تزئینى بودند و چهره هایى مثل رضا مافى، 

حسین زنده رودى، منصور قندریز، فرامرز پیالرام، صادق تبریزى، مسعود عربشاهى و پرویز تناولى را شامل مى شدند.
حسین زنده رودى در آثار خود از اعداد و حروف ابجد استفاده کرده است که از حجره هاى دعانویسى کنار سقاخانه ها الهام گرفته شده 
است. براى اولین بار کریم امامى در توصیف آثار حسین زنده رودى از عبارت نقاشى سقاخانه اى استفاده کرد و بعدها این اسم روى این 
روند جدید هنرى باقى ماند. او در کاتالوِگ آثار نقاشان گروه سقاخانه، که در سال 1356 به چاپ رسید، نوشته است «مکتب ملى نقاشى، 
پیش از ظهور سقاخانه اى ها یک رویاى آسمانى بود.» سقاخانه اى ها نشان دادند که با استفاده از مصالح آشناى دم دست، خیلى آسان تر 

مى توان به این مکتب رسید.
بعدها این تفکر در هنر نقاشى ایران توسط نقاشانى مانند جعفر روحبخش، پرویز کالنترى، منصوره حسینى، رحیم ناژفر، شهال حبیبى و 

محمدعلى ترقى جاه دنبال شد و موجب شکل گیرى جریان ها و مکاتب دیگرى در عرصه ى هنرهاى تجسمى کشورمان شد.
این جمع، البته عالوه بر نقش و نگاره هاى سقاخانه اى، عناصر دیگرى مانند اسب سواران،  نگاره زنان دوره ى ناصرى، خط کتیبه، مهر و جام، 
چهل کلید، نقش هاى گلیم، پنجه پنج تن، گنبد و حتى نقش برجسته هاى دوره ى آشور و کتیبه هاى هخامنشى را در آثار خود مورد توجه قرار 

داد و از این نمادها بهره برد.
سقاخانه ها با توجه به اهمیتى که به لحاظ اعتقادى داشت، مورد توجه قرار داشت و بانیان این مکان سعى مى کردند که براى توجه دادن بیشتر 
مراجعه کنندگان، تصویرسازى هایى با رسم و شمایل اولیاى دین، علم و کتل، تسبیح و زنجیر و نگین هاى متبرك، پنجه ى حضرت عباس و ... 

در سقاخانه ها انجام دهند. این شیوه ى نگارگرى در آثار هنرمندان تجسمى هم راه پیدا کرد و باعث تکامل آن شد.
این شیوه ى نگارگرى اگرچه در ابتداى پیدایش، مورد توجه بسیارى از هنرمندان قرار گرفت، اما از همان بدو شکل گیرى، مخالفت هاى جدى 

با آن شد. منتقدان، بانیاِن مکتب سقاخانه اى و جریان هاى منشعب از آن را هنرى التقاطى مى دانند.
جالل آل احمد هم روى خـوشى نسبت به این شـیوه ى نگارگرى نشـان نداد و در توصیف آثار خطِى یکى از هنـرمندان این مکتب، آن را 

پرت و پالهایى خواند که فقط به درد پر کردن فضاهاى خالى یک تابلوى نقاشى مى خورد.
نقاشى سقاخانه اى عمرى کوتاه داشت و در اندك زمانى، به تکرار روى آورد و شور و حرارت اولیه ى خود را از دست داد و تابلوى نیم برجسته با 
اصالت دادن به ترکیب مواد و ایجاد بافت هاى متنوع جانشین آن شد. نقوش نیمه برجسته، به مرور به احجام سه بعدى تبدیل شد و پرداختى 

کامًال انتراعى یافت. نقش، به حجم گرایش پیدا کرد و انواع مواد و مصالح کهن و فرسوده مورد استفاده قرار گرفت.
بررسى تداوم مکتب سقاخانه با معیارهاى موجود در آثار هنرمندان شاخِص خود، و البته با تکیه بر اِلمان هاى مذهبى، نشان مى دهد این مکتب 
کمتر از دو دهه در عرصه ى هنر حضور داشت ولى این تفکر به شیوه هاى دیگرى در آثار هنرِى جعفر روحبخش، پرویز کالنترى، منصوره 
حسینى، رحیم ناژفر، شهال حبیبى، محمدعلى ترقى جاه و چند نفر دیگر بروز پیدا کرد و موجب شکل گیرى مکاتب و جریان هاى هنرى دیگرى 

در عرصه هنرهاى تجسمى ایران شد.

سال دوم
شماره سوم 
بهمن 1395
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 «شاعر» و «فرهاد و بیستون» : نام دو مجسمه ى مشهور دیگر از استاد است که در فضاى باِغ مجموعه ى فرهنگى تاریخى نیاوران قرار دارند. 
جنس هردو از مس است و در سال 1340 با سبک مکتب سقاخانه، که بدان اشاره شد، خلق شده اند. این دو اثر، به سبب قرار گرفتن در فضاى 

باز، آسیب دیدند و تا کنون، سه مرتبه توسط ایشان مرمت شده اند. 
بنابر اعالم مجموعه ى فرهنگى- تاریخى نیاوران، 20 اثر حجمى و نقاشى از استاد تناولى با عنوان هاى فرهاد و بیستون، شاعر، مجموعه ى 
باز نمى کند، سیمرغ، شیر، مرغ و جوجه ها، تقدیس، بچگى سیمرغ، بلبل و منقار، یاران شیخ صنعان،  هیچ ها، این جا کسى دروازه اى را 

مجموعه ى عشاق و غیره در فضاهاى مختلف کاخ ها و موزه هاى مجموعه ى فرهنگى تاریخى نیاوران در معرض نمایش عموم قرار دارند. 

برخى از آثار معروف

معروف ترین اثر این هنرمند بزرگ و استاد مجسمه سازي  ایران 
و خاورمیانه، مجموعه ى مجسمه هاى «هیچ» است. کمتر ایرانی 
نداشته  آشنایی  تناولی  آفریده ى  این  با  که  است  هنردوستی 
باشد. حدود 55 سال پیش بود که او اولین «هیچ» را ساخت. 
بود.  درنیامده  مجسمه  به شکل  هنوز  کلمه  این  زمان  آن  در 
نخست، این کلمه روي ورقه اي پالستیکی به کار رفت؛ بعدها این 
شکل زیبا در دستان هنرمندش به صورت مجسمه ساخته شد و 
با خالقیت بسیار، آن را با شکل ها و جنس هاى متنوعى عرضه 
کرد. در این میان مى توان به هیچ هاى کالسیِک یک کلمه اى، 
هیچ در قفس، هیچ هاى پر پیچ و تاب، هیچ و صندلى، هیچ و 

میز و ... اشاره کرد. 
او معتقد است: «هیچ» در برگیرنده ى مفهومى باالتر از نیستى 
را مى رساند و بسیار  امید  نیز هست.  واقع همه چیز  است. در 
دوستانه است. «هیچ»، ارتباطى با پوچگرایى ندارد. این واژه براى 
او نماد نوعى تناقض در گذشته و حسى از بى معنایى یا انحالل 
قبًال  که  همانطور  است.  ناخوشایند  حال  زمان  یک  به  نسبت 
گفتیم، خود او از کلمه ى «هیچ» به عنوان واکنشى به محیط 
اطرافش یاد کرده است: «دانشگاهى که به روش هاى تدریس آن 
اعتقادى نداشتم، هنرمندانى که پدیده هاى جدید هنر غرب را 
در بوق و کرنا مى کردند و اشراف زادگانى که کاالهاى دست دوم 
ایجاد  اعتراض آمیز  واکنش  نوعى  من  در  مى خریدند،  را  غربى 
کردند و هیچ، صداى این اعتراض بود». طبق اظهاراتش، یکى از 
دالیل گرایش او به سوى قالب خطاطى این کلمه، شباهت آن به 
پیکر انسان است. «هیچ»ها در حالت ایستاده، نشسته یا لمیده 
به گونه اى پراحساس و شیوا یادآور ماهیت تجسمى خوشنویسى 

ایرانى هستند.
هیچ هاى پرپیچ وتاب

هیچ و صندلىهیچ در قفس

سال دوم
شماره سوم 
بهمن 1395
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    «فرهاد و قفل هایش» یا «فرهاد قفل زن»، بیش از 40 سال است که در کنار ساختمان تئاترشهر تهران نصب شده است. در تنش قفل هایى 
تعبیه شده و کلیدى روى دست هایش قرار دارد. مجسمه ى «فرهاد» به خاطر قدمتى که دارد، به یک خاطره ى تصویرى زیبا براى مردمى که 
هر روز از کنار تئاترشهر و پارك دانشجو عبور مى کنند، تبدیل شده است (شکل 38). متأسفانه این مجسمه ى تناولى به دلیل نوع جانمایى 
و در دسترس بودنش به گونه اى تخریب شده است که نماى کنونى آن با طرح اولیه اش تفاوت هایى دارد. اتفاقى که بارها افتاده است و افراد 
ناشناس و عابران، تعدادى از قفل هاى روى تنش را کنده اند! البته این مجسمه چندبار مرمت شده است. هرچند که درباره ى نوع این مرمت ها 
نیز انتقادهایى مطرح شده است؛ مانند زدن رنگ روى یک مجسمه ى برنزى براى حفاظت آن! با افزایش ساخت وسازها در اطراف تئاترشهر و 

مرمت هاى غیراصولى، این مجسمه بیش از گذشته در معرض آسیب قرارگرفته است.

    «پرسپولیس2» : شاخص ترین اثر ایرانى در حراج کریستیز دوبى در اکتبر 2013 است که کار شناسان کریستیز، 800 تا یک میلیون 
و 200 هزار دالر براى آن قیمت پیشنهاد داده اند. پرسپولیس، نامى آشنا براى حافظه ى تجسمى خاورمیانه است؛ زیرا در سال 2008 
میالدى، یک اثر از همین مجموعه ى تناولى، با فروش 2 میلیون و 800 هزار دالرى رکوردى ساخت که تا امروز پابرجاست. لذا امیدوارى ها 

به خلق رکوردى تازه از سوى این هنرمند پیشگام ایرانى بسیار باالست. 

تألیفات:
پرویز تناولى حاصل پزوهش هاى خود را در مقاله ها و کتاب هاى متعددى به نام هاى زیر به چاپ رسانده است:

    «قالیچه هاى تصویرى» : در سال 1368 توسط انتشارات سروش منتشر شده است. او در پیش گفتار این کتاب این گونه نوشته است: « وجه 
تشخیص قالیچه هاى تصویرى در مقایسه با سایر قالى هاى ایرانى، موضوع آن هاست. این قالیچه ها به جاى نقش و نگارهاى سنتى و معمول، به 

انسان و گاه حیوان در قیاس هاى غیرمعمول مى پردازند که این شیوه، در سنت فرش بافى ایران بى سابقه است.»
    «قفل هاى ایران» : از مجموعه ى هنرهاى از یاد رفته ى ایرانى و شامل 700 قطعه عکس از قفل هاى ایران از دوره ى ساسانیان تا دوره ى 
قاجار است (شکل 23 تا 27). تناولى مى گوید: «موضوع «قفل هاى ایران» را به زبان انگلیسى نوشتم که در واشنگتن به چاپ رسید و با 
استقبال فراوانى روبرو شد. پس از آن، تحقیقاتم را در این باره تا امروز ادامه دادم که حاصل آن، کتاب تکمیل شده و بسیار جامعى درباره ى 

قفل هاى ایران شده است».

شکل38: فرهاد قفل زن روبه روى تئاترشهر

سال دوم
شماره سوم 
بهمن 1395
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خط، از مهمترین دستاوردهاي بشري، هنگامی مورد توجه قرار خوهد گرفت که سیمائی زیبا و نظري خوش داشته باشد. از استاد معظم، دکتر 
الهی قمشه اي نقل است که "خط زیبا، تجلی عالم معنا در عالم صورت است. هنر، سراى است روحانی که چرخش ها و دوایر عالم هستی را 
بیاد می آورد و به زبان درس انس و الفت و مهربانی و نظم و تناسب و استواري می دهد و به آب لطف، روح را تلطیف کرده و غبار لفظ از چهره 

معنی می شوید تا جمال حقیقت بی پرده میان گردد".

سرچشمه هنر خوشنویسی به شکلی که امروزه آن را ما می شناسیم، در واقع به نقاشى هاي موجود در غارها بر می گردد و اگر به زمان هاي 
گذشته، یعنى زمانی که ارتباطات توسط گروهی از سربازان انجام می شد، برگردیم، در می یابیم که کلمات نوشته شده تنها نمایش تصویري 
از حوادث مهم در زندگی انسان هاي اولیه بوده است. در حدود 3500 سال قبل ازمیالد مسیح، مصرى ها خطوط تصویري به سبک خاصی را 

اختراع کردند. این عالئم بر روي مقبره ها حک شده یا توسط برس هایی رو کاغذ پاپیروس نقاشی می شدند.

هزاران سال بعد، یعنی 1000 سال قبل از میالد، فنیقیه ها یک گام جلوتر رفتند و یکی از اولین الفباها و سیستم هاي نوشتاري را بسط و 
توسعه دادند. طی قرون وسطی، التین زبان مشترك کلیساها در اروپا بود و راهبان و عده کمی از اشراف و نجیب زادگان، تنها اعضاي باسواد 
جامعه را تشکیل می دادند. در همین قرون، راهبان نویسنده، به دلیل گران بودن کاغذ یک سبک نوشتاري را تدوین نمودند که در آن کلمات، 
نازکتر و باریک بودند و تعداد بیشتري از آن ها در یک خط جاي می گرفتند این سبک تحت عنوان گوتیک شناخته شده و به عنوان یک تکنیک 
نوشتاري عمومی در قرون وسطی در آمد. همزمان با رواج و رونق گرفتن انواع هنرها در طول دوره رنسانس اروپا، هنر خوشنویسی نیز بسیار 
رواج پیدا کرد. خوشنویسی شکسته(کاپرپلیت)کلیشه شده که در آن چاپ خطوط ریزتر نسبت به رسم الخط ایتالیک بود، خطاطان را مورد 
تهدید قرار داد و تا یکصد سال بعد، هنر خوشنویسی التین، در انحطاط و سراشیبی عمیقی قرار گرفت. جایگزین شدن قلم هاي نوك پهن و 

سخت  را که توانایی ایجاد قوس هاي خاص را نداشت، مى توان یکی دیگر از علل رکود خوشنویسی در قرن نوزدهم شمرد.

خوشنویسی، یک هنر همگانی است که مرزهاي آن محدود به اروپا و ایاالت متحده نیست.  نه تنها در کشور ایران که قدمتی چندهزار ساله 
دارد، بلکه در حدود 1500 سال قبل میالد مسیح، چینی ها نیز یک تکنیک نوشتاري پیچیده را توسعه دادند که 1500 حرکت در آن وجود 
دارد که مورد استفاده قرار می گرفت. امروزه، خوشنویسی از دیدگاه چینی ها از معتبرترین هنرها به شمار می رود. عرب ها نیز به واسطه تاریخچه 
خطاطی شان مشهور هستند. از نظر خطاطان واقعی، هنر خوشنویسی مادامی که حداقل یک هنرمند عالقه مند به آن وجود داشته باشد، زنده 
خواهدماند و خوشنویسی همچنان از اعماق وجود هنرمندانی برمی خیزد که احساس واقعی دست نوشته ها را با ترسیم کلمات بر می انگیزند. 
تاریخچه خوشنویسى در ایران نیز قبل از اسالم، خطوط مختلفی از جمله میخی، پهلوي و اَِوستائی در ایران متداول بوده است. با ظهور دین 
اسالم، نیاکان ما الفبا و خطوط اسالمی را پذیرا شدند. خط متداول آن  زمان، که نزدیک دو قرن قبل از اسالم شکل گرفته بود، خط کوفی و 

نسخ قدیم بود.

     خطوط مختلف خوشنویسى

کلک ها یا خطوط مختلفى که در زمان ها و سرزمین هاى مختلف اسالمى رایج بوده و اغلب آن ها کم و بیش به حیات خود ادامه مى دهند، 
عبارتند از:کوفى، بنایى، نسخ، ثلث، محقق، تعلیق، توقیع، اجازت، جلى، جلى دیوانى، دیوانى، رقاع )رقعه(، ریحانى، سنبلى، آندلسى، سیاق، 

شجرى، شکسته، نستعلیق، شکسته نستعلیق

سال دوم
شماره سوم 
بهمن 1395

هنر خوشنویسی،  انتزاعى ترین هنر تجسمى
نویسنده: مهسا یزدى فرد
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      بزرگان خوشنویسى

در قرن 13، در دوره قاجاریه، خطاطان بزرگی پا به عرصه میدان نستعلیق و دیگر اقالم نهادند و سختى هاي این هنر ظریف را به جان خریدند 
و در توسعه آن کوشیدند که اسامی معروفترین آن ها از آن زمان تاکنون به شرح ذیل می باشد :

عباس نوري، وصال شیرازي، احمد شاملو مشهدي، سید محسن میرحسینی خوشنویس، اسداله شیرازي،  میرزا آقا خمسه اي، ابوالفضل ساوجی،  
عبدالرحیم افسر، محمدحسین شیرازي، میرزا محمد ابراهیم تهرانی (میرزا عمو)، میرزا غالمرضا اصفهانی، میرزا محمدرضا کلهر، محمدحسین 
عمادالکتاب، مرتضی نجم آبادي، سیدحسن میرخانی، سیدحسین میرخانی، علی اکبر کاوه، ابراهیم بوذري، حسن زرین خط، غالمحسین امیرخانی، 

عباس اخوین، یداله کابلی خوانساري، کیخسرو خروش و غیره.

      انجمن خوشنویسان

انجمن خوشنویسان ایران از سال 1329 با هّمت استادان بزرگوارى چون زنده یاد سید حسین میرخانى و دیگر استادان واالمقام نظیر شادروانان 
على اکبر کاوه، ابراهیم بوذرى،  سید حسن میرخانى و با اهتمام زنده یاد دکتر مهدى بیانى، محقق و استاد دانشگاه و تنى چند از عالى همتان 

فرهنگ خواه و با همکارى وزارت فرهنگ و هنر وقت تأسیس و راه اندازى شد.

اکنون نظاره گر تعدادى از آثار خوشنویسى هنرمندانى که نام آن ها در باال ذکر شد، خواهیم بود:

                  استاد میرزا محمدرضا کلهر                           استادعلی اکبر کاوه                             استاد کیخسرو خروش

 سید محسن میرحسینی خوشنویس

سال دوم
شماره سوم 
بهمن 1395
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     درجات و مراتب خط و مراتب استادى و شیوه ها

آغاز و انجام خوشنویسى به شش دوره منقسم است: ابتدائى، متوسطه، خوش، عالى، ممتاز و استادى. از میان عالقه مندانى که قدم در راه 
فراگیرى این هنر مى گذارند، کمتر کسى یافت مى شود که تمام این راه را طى کند و به استادى برسد. بیشتر آنان در رسیدن به یک، دو 
و یا سه دوره ى آن توفیق مى یابند؛ زیرا کارى پرزحمت و مشکل است که فقط عشق و عالقه آسانش مى کند و در خور حوصله هرکس 
نیست. مخصوصاً زندگى ماشینى امروز و مشغله ى زندگى متنوع، کمتر به اشخاص اجازه مى دهد که به این هنر ارزنده بپردازند و در این 

راه پیشتر روند و جز فردى دلباخته، کسى به ادامه و تکمیل آن نمى پردازد.
مرتبه ابتدائى و متوسط، آن است که هنرجو در اثر مختصر تعلیم و آشنائى به قواعد آن، خطى روشن و خوانا پیدا کند و این درجه ى 
فرودین خط است که از نظر هنر خوشنویسى، اهمیتى ندارد و تنها امتیازش این است که از خط مبتدى برتر و بهتر است و قدمى به 
خوشنویسى نزدیکتر شده است. مرتبه خوش، مرتبه اى باالتر از متوسط است که در آن نکات تعلیم استاد بیشتر رعایت شده و زیبائى و 

مرغوبیت بیشتر دیده مى شود.
مرتبه عالى، به لحاظ درجاتى باالى خوش قرار گرفته است و آن خطى است که از نظر اصول، قواعد و زیبایى، ضعفى در آن دیده نشود و 

قطعات و مکتوباتى که بدین پایه و مایه باشد داراى اهمیت و ارزش خواهد بود. 
ممتاز، خطى است که در حد عالى ترین و نهایت کمال و زیبایى و صفا و شأن قرارگرفته باشد و بهتر از آن در نظر اهل فن تصور نشود. 

چنین قطعات و نوشته هایى را در هر زمان و هرجا ارزش فوق العاده نهند.
مراتب خطاطى و خوشنویسى، چنان که اشاره شد، نیز از روى این مراتب و درجات خط است و مرتبه ى استادى از حد عالى به باال احراز 
مى شود و کمتر کسى را استاد مى خوانند. بنابراین، استاد کسى است که پیوسته در حد عالى و ممتاز نویسد و خوب از عهده برآید که 

قدرت قلم او به نام شیوه ى خاص او شناخته و معروف گردد.

  اثر میرزا غالمرضا اصفهانى

استاد غالم حسین امیرخانى 

سال دوم
شماره سوم 
بهمن 1395
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     ابزارهاى خوشنویسى

وسایل و ابزار خوشنویسى در خلق یک اثر مطلوب بسیار مؤثرند. ابزار خوب، مشوق هنرمند در ادامه کار و پیشرفت اوست. ابزار مهم و اصلى خوشنویسى 
عبارتند از:

- قلم نى: نوع مرغوب آن از نى هاى دزفولى (براى قلم هاى ریز و متوسط) یا نى خیزران (براى  درشت نویسى) تهیه مى شود.
- کاغذ: امروزه کاغذهاى گالسه، به ویژه گالسه ى مات، براى نوشتن مناسبند.

- مرکب: مرکب باید مخصوص خوشنویسى باشد. بیش از همه مرکب مشکى و پس از آن قهوه اى کاربرد دارد. 
افزون بر آن از وسایل خوشنویسى مى توان به ابزار زیر اشاره کرد:

دوات، لیقه، قلم تراش، قط زن، سنگ تیزکن قلم تراش، قلم دان، زیرمشق، ِمسطره، ابزار به هم زدن لیقه و مرکب و قاشق مخصوص آب ریختن در دوات.
مطالب فوق به نقل از وبالگ/http://alij1.blogfa.com مى باشد.

در پایان نیز با آثار دو تن از خوشنویسان کانون هنرهاى تجسمى آشنا مى شویم:

1- آثار آقاى احسان نیک بین- نوع خط: نستعلیق، تکنیک اثر: قطعه نویسى

2- آثار آقاى حسین مطلبى- نوع خط: نستعلیق، تکنیک اثر: چلیپا و ترکیبى

سال دوم
شماره سوم 
بهمن 1395
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معرفى نرم افزار
در این بخش به معرفى دو نرم افزار آموزشِى هنرى براى سیستم  عامل 

اندروید مى پردازیم:

1) نقاشى دکوراتیو:

                      
کافیست عبارت "نقاشى دکوراتیو" را در نرم افزار بازار جستجو کرده 
و آن را نصب نمایید.تیم"هنرى.کام" به وسیله ى این برنامه و از دو 
اقدام به  طریِق فیلم هاى آموزشى و آموزش هاى مرحله به مرحله، 
آموزش رایگان هنر پتینه (نقاشى دکوراتیو) کرده است. با استفاده از 
این نرم افزار، مى توانید تکنیک هایى مانند دکوپاژ، انواع کهنه کارى، 
انواع ترك، قلم زنى، نحوه ى استفاده از ترانسفر، کار با دورگیر و ... را 

یاد بگیرید.
آموزش ها  در  شده  استفاده  ابزارهاى  و  اولیه  مواد  تمام  هم چنین 
را مى توانید داخل همین برنامه (و از طریق وب سایت هنرى.کام) 

خریدارى نمایید.

2) هنرى.کام:

   
                     

یکى دیگر از نرم افزارهاى منتشر شده توسط این تیِم هنرى، نرم افزار 
"هنرى.کام" است که  آن را نیز مى توانید از طریق نرم افزار بازار دانلود 
روبان دوزى،  نمد دوزى،  بافتنى، چرم دوزى،  نظیر  هنرهایى  و  کنید 
معرِق کاشى، قالب بافى و غیره را به رایگان آموزش ببینید. کافیست 
پس از نصب نرم افزار، زمینه هاى هنرى مورد عالقه ى خود را انتخاب 

و تصاویر آموزشى آن را مشاهده کنید.
از قابلیت هاى دیگر این نرم افزار، امکان به اشتراك گذاشتن کارهاى 

هنرى شما با دیگران و مطرح کردن سؤاالت مربوطه است . 
 www.honari.com کلیه ى امکانات این نرم افزار از طریق سایت

نیز قابل دسترسى مى باشد.

اخبار هنرى
جشنواره بیـن المللى فجر، نهمین دوره خود را  در تاریخ سوم بهمن با 
حضور جمعى از بزرگان این عرصه آغاز کرد. از جمله اهداف این دوره  از 

جشنواره ، تأکید بر کیفیت، نگاه خالقانه و برندسازى بوده است. 
جشنواره ى فجر داراى حوزه هاى هنرى متنوعى است که در هر حوزه، از 
برترین ها تقـدیر به عمل آمد:  برنامـه تلویزیونى برتر "برنامـه هنرنامه"،
 نگارخـانه   برتر " گالرى اثر"، ناشربرتر "انتشـارات گویا"، خبرگزارى برتر"

خبرگزارى مهر"،انجمن برتر " انجمن نگارگرى"، رویداد برتر "جشنواره 
جهانى هنر مقاومت"، اداره کل استان برتر "استان کردستان"، رایزن 
فرهنگى برتر "رایزن فرهنگى ایران در ارمنستان" و  مدیریت حامى 

تجسمى "سازمان منطقه آزاد اروند" شد. 
در این دوره از جشنواره، هنرمندانى از 48 کشور شرکت کرده اند که 
در مجموع 3163 هنرمند ایرانى و 13332 هنرمند از سایر کشورها 
هستند. 41 درصد از شرکت کنندگان براى اولین بار در این جشنواره 
شرکت کرده اند. پس از دو دوره داورى و بازنگرى، 102 اثر از 102 
هنرمند به نمایشگاه راه  یافتند که از این تعداد، آثار 41 نفر از تهران، 57 
نفر از سایر شهرها و 4 نفر از کشورهاى بلژیک، برزیل، ترکیه و ایاالت 

متحده آمریکا در این جشنواره به نمایش درآمده است.
نمایشگاه در دو مرکز مهم هنرى تهران یعنى موزه هنرهاى معاصر و 
فرهنگسراى نیاوران در حال برگزارى است. بخش اصلى آثار، در موزه 
هنرهاى معاصر و بخش هاى جنبى و همایش ها، در فرهنگسراى نیاوران 

دایر است.

تازه های هنری
نویسنده: رفیعه مصاحب

سال دوم
شماره سوم 
بهمن 1395
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شاید اسم "جام عقیق" این روزها زیاد به گوشتان خورده باشد. جام عقیق 
نام نمایشگاهى است که قرار است آثار شما در آن نمایش داده شود.

تا به حال اتفاق افتاده که اثر هنرى اى را خلق کرده باشید، براى آن زحمت 
بسیار کشیده باشید و آن  را در نمایشگاهى بزرگ شرکت داده باشید تا 

مورد تحسین بقیه قرار بگیرد و دیگران نیز از آن لذت ببرند؟
جام عقیق در واقع نمایشگاهى با همین هدف است. نمایشگاهى از آثار 

دانشجویان و کارمندان هنرمند دانشگاه شریف!
این رویداد اولین بار در آذرماه سـال 1394 برگزار شد. امسال نیز با 
مشارکت خانواده ى شریف برگزار خواهد شد. امیـدواریم روند برگزارى 

این رویداد هنرى همچنان با مشارکت دانشجویان ادامه پیدا کند.
و اما جام عقیق امسال:

کانون هنرهاى تجسمى در نظر دارد جشنواره هنرى((جام عقیق))را به 
همراه گرامیداشت دهه فجر در بهمن ماه امسال برگزار نماید.

لذا از کلیه دانشجویان و کارمندان دانشگاه دعوت به عمل مى آوریم تا 
در این رخداد هنرى شرکت کنند.

زمان برگزارى نمایشگاه 23 تا 27 بهمن ماه است که در همکف شهید 
رضایى برپا خواهد شد.

از  اعم  تجسمى  هنرهاى  رشته هاى  کلیه  شامل  نمایشگاه  محوریت 
منبت،  معرق،  نگارگرى،  خوشنویسى،  قلم،  سیاه  طراحى،  نقاشى، 

صنایع دستى و ... است.
موضوع آثار آزاد است.

جوایز  ارزنده اى به برگزیدگان نمایشگاه در دو بخش کارمندان و دانشجویان 
اهداء خواهد شد.

عالقه مندان مى بایست آثار خود را به دفتر کانون هنرهاى تجسمى واقع 
در بیرون ساختمان شهید رضایى، جنب پست، تحویل دهند.

جهت کسب اطالعات بیشتر مى توانید به دفتر کانون هنرهاى تجسمى 
مراجعه کنید یا با شماره هاى 66165806 یا 09388139237 تماس 

حاصل نمایید.
 منتظر آثار شما هستیم.

کانون هنرهاى تجسمى دانشگاه شریف

 بزرگترین  رویداد هنری دانشگاه شریف به نام جام عقیق

نقش خیال، گاهنامه کانون هنرهاى تجسمى دانشگاه صنعتى شریف
صاحب امتیاز: کانون هنرهاى تجسمى

مدیر مسوول: رفیعه مصاحب
سردبیر: مهسا یزدى فرد

هیات تحریریه: رفیعه مصاحب، مهسا یزدى فرد، زهرا نوروزي، رامین یکتا
همکار این شماره: راضیه یگانه

حمایت و پشتیبانى دبیرخانه نشریات دانشگاه صنعتى شریف

جهت چاپ مطالب خود در گاهنامه و یا ارسال انتقادات و پیشنهادات، با 
ما تماس بگیرید:
تلفن:66165806
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