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ســرمقالـــهســرمقالـــه
   سـرمقالــه

 
  هر کارى از بیرون گود فرق دارد و لنگ کردنش آسان. 
دانشگاه شریف هم از دید بیرون این قائده را دارد. تصور 
ذهنى خیلى از افراد، حتى خود ما قبل از ورود، محیطى 
است که غیر از درس و مطالعه فعالیتى ندارد و روى مرز 
علوم مى تازد. ولى وقتى از دید یک انسان به دانشجوى 
شریف نگاه کنیم، سایر جوانب زندگى ممکن است کمرنگ 
شود ولى نمى تواند از بین برود. درست است که دانشجوى  

فنى تخصص وتمـرکز اصلى روى هنـر ندارد ولـى هیچگاه 
نمى توان ذوق هنرمند و لذت کار هنرى را از زندگى حذف 
کرد. همین دلیل براى وجود مراکز فرهنگى و هنرى در 
فعالیت  هزینه  و  زمان  اختصاص  شاید  کافیست.  دانشگاه 
ولى  بدهد  نتیجه  مدت  کوتاه  در  دیگر  کارهاى  به  هنرى 
وقتى کلى تر به قضیه نگاه کنیم، شاید عواقبى مثل زندگى 
تک بعدى، یکنواخت و بدون لذت مطلوب هیچکس نباشد. 
پس بد نیست گاهى بجاى افراط روى یک کار، کمى متعادل 

باشیم. 

نوع اثر: تصویر سازى 
سبک اثر: تکنیک آبرنگ و اکولین و گواش

طراح: سمن قزوینى
دانشجوى دانشکده  مهندسى شیمى و عضو کانون هنرهاى تجسمى
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کــــالژ    

کــــالژ    

      تا حاال شده از ظرف شیشه اى یا چینى خسته شده باشین 
و بخواین یه رنگى بهشون بدین؟

     هنر کالژ کاریه که ظروف رنگ و رو رفته رو به وسایل 
تزئینى زیبا تبدیل میکنه. 

    هنر کالژ که در قرن  بیستم میالدى آغاز شد، یک فرم 
به دنباله تحول هنرى دادائیسم  معرفى شد  هنرى است که 
و اسم آن از کلمه فرانسوى (coller)  به معناى چسباندن 
جرج  و  پیکاسو  پابلو  چون   هنرمندانى   . است  شده  گرفته 
براك از اولین کسانى بودند که از این هنر استفاده و اولین 
آثار جدى این فرم هنرى را خلق کردند. علت اصلى استفاده 

و ایجاد هـنر کالژ  به وسیله این هنرمندان ، آشنایى آنها با 
تحول هنرى «کوبیسم» بود که مى توانست به عنـوان حرکت 

از دنیاى دو بعدى به دنیاى سه بعدى تعبیر شود.
     هنر کالژ تحت تاثیر دوره ها و تحوالت هنرى گوناگون 
تغییر یافته و امروزه به یکى از هنرهاى پرطرفدار تبدیل شده 
است. اجراى کالژ روى سطح هاى گوناگون زیبایى خاص 
به اشیاى دل مرده و تکرارى مى دهد. در این قسمت اجراى 
کالژ با وسایل ساده و نسبتأ دم دستى آموزش داده خواهد 

شد.
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   زهرا نوروزى

هنــر

 به اثر برتر در این زمینه ى هنرى،

 که براى کانون ارسال شود، 

هدیه اى تقدیم خواهد شد.
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مواد الزم: 
- رنگهاى آکریلیک (رنگ آکریلیک، رنگى است که پایه 

آب دارد یعنى حالل آن آب است).
- تعدادى قلم موى تخت و نرم که سایز آن بستگى به سطحى 
دارد که کار روى آن انجام مى شود. (هرچه سطح کار بزرگتر 
باشد، از قلم موى پهن ترى استفاده مى شود. یادتان باشد در 
پایان کار قلم موها را با آب ولرم بشویید تا رنگ آن کامال 

خارج شود).
- چسب چوب بیرنگ شونده.

- دستمال کاغذى طرح دار (طرح هاى دلخواه).
- اسپرى براق کننده.

- هر نوع وسیله، مجسمه یا سطح سفالى، چوبى یا گچى. 

روش کار:
    ابتـدا باید سطـح یا جسـم مـورد نظر با زیر رنگ منـاسب 
رنگ آمیزى شود. البته باید از طیف هاى بسیار روشن ، براى 
تیرگى   صـورت  در  زیرا  شود  استفاده  سطوح  رنگ آمیزى 

رنگ زمینه  کار، طرح مورد نظر محو خواهد شد. 
در صورت غلیظ بودن رنگ ، مى توان آن را با آب رقیق کرد. 
همچنین حرکت دست هنگام رنگ زدن باید به صورت رفت 
و برگشت باشد تا سطح صاف و صیقلى بدست آید. بعد از 
رنگ زدن طى هر مرحله،  تا خشک شدن کار باید صبر شود. 
ادامه  تا پوشیده شدن کامل  عملیات رنگ کردن زیر کار 

مى یابد.(معموأل دو تا سه مرحله کافى خواهد بود).
     در ادامه کار،  اگر طرح مورد نظر در دستمال کاغذى هاى 
طرح دار است ، آن را  با قیچى جدا کرده و الیه اصلى طرح 
مى شود.  است، جدا  دوالیه  معموال  اضافى که  هاى  از الیه 
از  متر  فاصله حدودا 40 سانتى  با  براق کننده  اسپرى  سپس 
پشت کار، اسپرى مى شود. این کار باعث مقاومت بیشتر الیه 
نازك دستمال خواهد شد.طرح هاى دیگر در ابتداى کار و 

در این مرحله به اسپرى احتیاجى ندارند.
    سپس چسب چوب بیرنگ و رقیق شـده با آب به وسیـله

قلم مو، بر روى تکه هاى دستمال کاغذى که در جاى دلخواه 
قرار داده شده به آرامى کشیده مى شود. (باید دقت کرد که این 

کار به آرامى انجام شود تا دستمال پاره نشود).
    بعد از خشک شدن کامل کار، کل آن با اسپرى براق کننده 

اسپرى مى شود تا جال پیدا کند. براى اسپرى کردن نیز باید 
دست حدود 40 سانتى متر با کار فاصله داشته باشد. 

مثال: کار بر روى گلدان سفالى
بپوشانید  با رنگ آکریلیک سفید  را  مرحله 1: روى ظرف 

(مى توانید از اسپرى سفید هم استفاده کنید).
رنگ  دلخواهتان  زمینه  رنگ  به  را  کار  سطح   :2 مرحله 

اکریلیک بزنید (در اینجا سبز).
مرحه 3: این ماده ترك یک جزئى (کراکل مدیوم) هست 

که براى این کار استفاده مى شود.
مرحله 4: ماده ترك را با قلم موى تخت و پهن روى سطح 

کار بزنید
مرحله 5: روى ماده ترك را با رنگ آکریلیک سفید و به 
صورت ضربه اى رنگ کنید . اگر مى خواهید ترك ها باز و 
درشت باشد قبل از خشک شدن ماده ترك، و اگر مى خواهید 
ترك،  ماده  از خشک شدن  بعد  باشه  بسته  و  ریز  ها  ترك 

آکریلیک را بزنید.
مرحله6: همچنین،اگر مى خواهید ترك ها درشت و باز باشد 
با باد گرم سشوار ، و اگر مى خواهید ترك ها ریز و بسته باشد 

با باد سرد سشوار، کار را خشک کنید.
مرحله 7: ترك ها خیلى زود ظاهر مى شوند! بگذارید کارتان 

کامال خشک شود.
مرحله 8: از دستمال سفره طرح دار یا کاغذ کادو نازك یا 
پرینت رنگى عکس دلخواهتان، نقش مورد نظر را دوربرى 
کنید و با چسب چوب شفاف چند جاى کار بچسبانید. روى 

طرح را هم مجددا چسب بزنید.
مرحله 9: براى تثبیت کار بعد از خشک شدن اسپرى براق 

کننده و بهتر از آن کریستال سرورنیک به سطح کار بزنید.
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در صورت تمایل به اجراى کار در دفتر کانون، وسایلى نظیر چسب، رنگ و قلم مو براى خلق این اثر هنرى در اختیار شما 
قرار خواهد گرفت و در نهایت، به اثر برتر در این زمینه ى هنرى، که براى کانون ارسال شود، هدیه اى تقدیم خواهد شد.

http://www.khanoomgol.com    و     http://connecttoart.com    :منابع
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تذهیب پیش از آن که هنر باشد، جهان بینى است. آن نگرش 
ژرف و وهم انگیزى که افتان و خیزان از پیچ و خم کوچه هاى 
شرقى عرفان در جستجوى معرفت و اشراِق هنر مى چمد. سیر 
و سلوك است. سیر و سلوکى عاشقانه، پرسه اى پر حوصله 
در وادى هنر ناب، پرواز ذهن پرگشوده اى است با توسن قلم 
که ره بر افالك مى برد. تذهیب، ریاضت در هنر است براى 

تهذیب قلم و تمریِن صبر و شکیبایى.
تذهیب، چناچه گفته اند از لغت عربى «َذَهب» یعنى طال 
مشتق شده و عبارت است از طرح و ترسیم و تنظیم ظریف و 
چشم نواز نقوش و نگاره هاى گیاهى و هندسى درهم تنیده 
و پیچان که با چرخش هاى تند و کند و موزون نقش شده 
باشند. چون در آغاز شکل گیرى این هنر، رنگ غالب در 
رنگ آمیزى این گونه طرح ها رنگ طال بوده ، واژه تذهیب 
بدان اطالق شده است. پس از گذشت سالیان، به این آرایش 
مقبول که در بادى امر با رنگ مایه هاى محدود به ویژه زِر 
ناب شروع گردیده بود، عناصر رنگى متنوع دیگرى اضافه 
شد و با حفظ زمینه طال، رنگ هاى بسیار گویا چون الجورد، 
سفیداب، شنجرف، اخـرى، زرنیخ، سـرنج، سبز زنگارى، 
در دسـت  و  یافتند  خودنمـایى  عرصه  قرمزدانه و...  دودى، 
هنرمندان چیره دست، مایه خلـق زیباترین نگاره هاى نمـادین 

و تمثیلى جهان شدند.
حرمت قرآن مجید، مسلـمانان به خصوص ایرانیان هنرمند 
را بر آن داشت تا از قدرت خالقه خود در تزیین و تذهیب 
این کتاب آسمانى به حد اعال استفاده کنند. تذهیب در ابتدا 
به عنوان مکمل خوش نویسى شروع شد و بدان مقامى واال 

بخشید چون در اسالم کار صواب محسوب  مى شد. به عقیده 
ایرانیـان قدیم، حضرت علـى(ع) بود که براى اولیـن بار به 
تذهیب قرآن دست زد و بسیارى از مردمان واال مقام در قرون 
بعد این کار مقدس را دنبال کردند. هنرمندان دربار سالطین 
شامل تذهیب کاران نیز بودند که ابزار و مواد الزم مانند طال و 
سنگ الجورد و عالى ترین نوع کاغذ در اختیار آنها گذارده 
مى شد. از دربار سالطین، قرآن-هاى تذهیب شده مخصوصاً 
آنهایى که به قطع بزرگ و در 30 جلد هر جلد شامل یک 
جزء قرآن براى قـرائت یک روزه تصحیف شـده بودند، به 
مساجد و اماکن متبرکه هدیه مى شدند و فقط متولیان اجازه 

داشتند به این نسخ پرارزش دست بزنند.
به تدریج تذهیب کتاب، به صورت یک نوع «هنر مادر» 
در آمد که در آن اصول و طرح هایى به تکامل رسیدند که در 
رشته هاى دیگر مانند کوزه گـرى، گـچ برى، سنگ تراشى، 
فلزکارى، پارچه بافى و قالى بافى به کار برده شد. سر فصل هاى 
کتب دوره تیمورى از لحاظ ظرافت و پیچیدگى از عالى ترین 
نوع کاشى منقوش فراتر رفته و سرلوحه هاى کتب دوران صفویه 
از حیث درخشندگى حتى با نقوش زیباى قالى رقابت مى کنند.
تذهیب قرآن اغلب بیش از هر هنر اسالمى دیگر داراى تاریخ 
و امضاء و نوشته است و در بسـیارى از این نوشته ها ذکرشده 
که تذهیب در کارگاه سلـطنتى یا به وسیله یک استاد مستقل 

انجام گرفته است.
اصوالً خوشنویس خودش هم تذهـیب کار و بعضـى اوقات 
نقاش بوده است. یک کتاب خطى متعلق به قرن پانزده حاکى است 
که خود خوشنویس، تذهیب کار و صحاف آن نیز بوده است ولى در 

رفیعه مصاحب
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هنرى یا ادبى و ...  مى باشد. 
جهت ترسیم حاشیه، در قدم اول به نکات مهم زیر توجه کنید:

1)  جنس کاغذ
کاغذ تذهیب باید داراى بافت ریز و متراکم باشد تا قلم مو به 
راحتى بر سطح کاغذ حرکت کند. توجه کنید که کاغذ گالسه 
مناسب تذهیب نمى-باشد چون رنگ به خوبى بر سطح کاغذ نمى 
نشیند. عمدتاً هنرمندان کاغذ تذهیب را با رنگ هاى گیاهى و طبیعى 
(چاى یا زعفران دم کرده) رنگ نموده تا خامى و سفیدى کاغذ از بین 

برود و براى اجراى تذهیب کهنه و پخته شود.

2) ابعاد کاغذ یا صفحه
همانند ابعاد کتاب هاى چاپى، به صورت ابعاد رحلى بزرگ یا 

کوچک، ابعاد وزیرى، رقعى، جیبى و ... مى باشد.

3) ابعاد دقیق واگیره
4) طراحى اصولى و فنى

5) اجراى دقیق و صحیح حاشیه
جهت فراگیرى موارد 3 تا 5 مى توانید به کتاب «آموزش و کاربرد 
حاشیه در تذهیب» از انتشارات یساولى مراجعه کنید. همچنین کالس 
تذهیب، هر ترم در دفتر کانون برگزار و این مطالب به طور کامل 

آموزش داده مى شود.
اثرى که در صفحه ى قبل مى بینید، نمونه اى از تذهیب حاشیه، 
اثر نویسنده ى متن و مدرس تذهیب کانون مى باشد که با گواش 
و آبرنگ روى کاغذ نیم گالسه اجرا شده است. زمان تقریبى اجرا 

حدود سه هفته با احتساب روزى 8 ساعت کار روى اثر مى باشد. 
منابع: آموزش طرح و تذهیب، مقدمه محمود افتخارى 
آمــوزش قدم به قدم هنرتذهیـب وطــرح فـرش، مقــدمه

 استاد اردشیر تاکستانى

دوره هاى تیموریان و صفویه و شاید هم قبل از آنها آرایش کتاب 
به وسیله هـنرمندان متخصص در رشته هاى مختلف انجام

 مى گرفت. هنگامى که مذهب خوشنویس هم بود، او را به عنوان 
کاتب مى شناختند و حال آنکه بعضى اوقات از نام کلى «وراق» براى 
کسانى که تمام کارهاى تذهیب سرفصل هاى کتاب را انجام مى 
دادند، که شامل ساختن کاغذ نسخه بردارى و حتى فروش کتاب 

بود، استفاده مى شد. 
در قرآن، تذهیب یا تزیین ممکن است در آخر هر پنج یا هر ده 
آیه، در مکانهاى مکث و آخر هر جزء و در فاصله بین دو سوره دیده 
شود. استفاده از رنگ در نوشته ها نیز اولین بار در قرآن بکار برده شد 
وبعضى اوقات یک تفسیر یا ترجمه با مرکب قرمز نوشته مى شد و 
حال آنکه در قرآنى که به نظام الملک هدیه شد، تفسیر و ترجمه 
با مرکب قرمز در بین سطور نوشته شده و توضیحات بعضى آیات 
مشکل به رنگ آبى و مهمترین قسمت هاى قرآن با آب طال نوشته 

شده بود.
بعد از حمله مغول به ایران و به بارآوردن ویرانى فراوان، به مدت 
سى و اند سال در تمام اجزاى جامعه وقفه بوجود آمد. فرار دانشمندان 
و ارباب فضل و کمال، عرفا، هنرمندان و دیگر اصناف به کشورهاى 
همجوار باعث رشد و پیشرفت آنان گردید. جنگ سبب شد که 
تجارت و سیاحت در کشورهاى دیگر رواج پیدا کند و سبک هاى 
هنرى ایران در کشورهاى دیگر مرسوم شود. صحافى، جلدسازى، 
پارچه بافى و قالى بافى، تذهیب و تزیین کاخ ها و دیگر حرفه ها 
در این کشورها رونق گرفت. تشابه هنرهاى همجوار از این اتفاق 
نشأت گرفته است. پس از استقرار حکومت ایلخانان مغول در ایران و 
بخصوص مسلمان شدن برخى از آنها، این امکان فراهم شد تا وزیران 
دلسوزى چون رشیدالدین فضل اهللا همدانى، نویسنده جامع التواریخ 
و عالالدین عطاملک جوینى با سعى و تالش فراوان آب رفته را به 
جوى بازگردانند. بدین ترتیب، بار دیگر، دوران طالیى فرهنگ و هنر 
این مرز و بوم آغاز شد و کتابخانه هاى سلطنتى مشغول به کار شدند.

توضیحى درباره ى اثر حاشیه تذهیب در صفحه قبل 
حاشیه را مى توان حصار زیبا و چشم نوازى دانست براى 
ورود به گلستان هر هنر، حصارى به ظرافت و نقش و نگاره 
هاى درهم تنیده ى نقوش تذهیب. در لغت، کرانه ى روى 
کاغذ و کرانه ى هرچیز دیگرى را حاشیه گویند. به عبارت 
دیگر، حاشیه همانند یک قاب، آذین بخش کناره یک اثر 

سال دوم
شماره دوم 
خرداد 1395
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    واحد خاکدان نقاش ایرانى، متولد سال 1329 
با تحصیالت دانشگاهى در زمینه  و مقیم آلمان 
پدرش  است.  دکوراسیون  و  داخلى  معمارى 
دو  سن  از  وى  بود.  تئاتر  و  فیلم  صحنه  طراح 
نشان  خاصى  توجه  و  عالقه  نقاشى  به  سالگى 
سینمایى  مکان هاى  دیدن  به  اغلب  او  مى داد. 
سنین  از  و  مى رفت  مى کرد  طراحى  پدرش  که 
جوانى مسحور وسایل و مبلمان کاغذى صحنه 
شد. اتاق زیر شیروانى خانه که پر از اشیاء، اسباب 
قدیمى   و  کهنه  مجسمه هاى  و  چمدان  بازى ها، 
مى شد.  محسوب  الهام بخشى  منبع  او  براى  بود، 
به حدى که هنوز هم تمام و یا مهم ترین بخش 
ترکیب بندى نقاشى هایش را همین نوع سوژه ها 
از  او  فرد  به  منحصر  تجربه  مى دهند.  تشکیل 
سرزمین مادرى اتصال محکمى  به ماهیت نمایشى 
و داستانى نقاشى هاى پیچیده و  هایپررئالیست او 
دارد. هنر هایپررئالیسم یا فزون واقع نمایى، دنیاى 
فیزیکى را جدى مى گیرد، آن قدر که  واقعى و 
روبه رو  واقعى ترى  دنیاى  با  نقاشى ها  در  گاهى 
هستیم تا در واقعیت. هایپررئالیسم تالش مى کند 
نشده  مى تواندتحریف  که  آن جا  تا  را  واقعیت 

منتقل کند.
    طبیعت بى جان در آثار واحد خاکدان حال 
و هواى خاصى دارد، مانند متنى که تصویرى را 
تداعى کند و ذهن را به کاوش در جاى دیگرى 
ابعاد  در  تواند  دیگر مى  این جاى  دارد.  وا مى 
زمانى باشد یا مکانى. این خنزر پنزرها در ذهن 
هاى  اتاق  در  خودش  ى  گفته  به  که  خاکدان 
که  دیوارهایى  داشتند.  حضور  اش  کودکى 
رنگشان  و  اند  خورده  ترك  کهنگى  شدت  از 
هاى  ندارد، عکس  را  اولیه  و هواى  دیگر حال 
سیاه و سفید خانوادگى در کنار هم و یا ریخته 

شده روى زمین، عروسکى که به گوشه اى افتاده و سالهاست دستى 
به آن نخورده، اسب قرمز که اسباب بازى محبوب دوران کودکى او 
بوده، این اشیاء به لحاظ کَمى آنقدر هستند که چشم فرصت دیدن همه 
شان سواى هر کمیتى، به دقت و وسواس زیادى  را ندارد، ولى همه 

انتخاب و چیده شده اند.
      دیوارهاى خانه قدیمى گاه به دیواره هاى ذهن آدمى مشتبه مى شوند، 
اما در این اتاق خفه ذهن اشیاء به جنس حافظه و خیال درمى آیند و از 

شکل نخستین و بیرونى خود به شکلى ناشناخته تبدیل مى شوند.

معرفـى هنرمنـــد
معرفـى هنرمنـــد   انیسه واحدى

معرفـى هنرمنـــد

سال دوم
شماره دوم 
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اشیاء در نقش اصلى خود حضور پیدا نمى کنند، به کارى که 
برایشان ساخته شده اند نمى پردازند و رنگ و بوى ساده و 
شناخته شده اى را ندارند که در مغازه ها وقت فروش به خود 
مى گیرند. گاه مى شـود اشیاء، خاك عـمر به خود مى گیرند 
و معـرف یک تاریخـچه مى شوند و یک حافظه را روایت

به  تنها یک شىء  را  آنها  توان  نمى  بنابراین دیگر  کنند.  مى 
حساب آورد. اینجا شىء راوى چیز دیگرى است. نشانه است. 
همه چیز در حال اشاره است. تابلو به منزله جمجمه نقاش، 
محفظه بسـته اى است که ورود به آن ممکـن نیست. در آثار 
خاکدان نمادها به ورطه انتزاع محض درنغلتیده اند و درنتیجه 

مى توان آنها را بازشناخت و رازگشائى شان کرد.
 رازى که در این اشیاء هست، در تکرار و تأکیدى که دائماً 
انجام شده به دور آنها تنیده شده و در یک حافظه هزاران نماد 
شکل گرفته است. هنرمند در خلق این آثار، حافظه ى خود را 
تکانده است. طناب، بوم یا قاب چوبى، دیوار پوسته برداشته، 
پارچه، کاغذ و نقاشى  هاى کودکانه کم وبیش در همه آثار 

تکرار شده اند. 

از کودکى هست؛ عروسک و  پایى  اَما جاى  آثار  تمام  در 
اسباب بازى یا نقاشى کودکانه و حتَى کتاب داستانى دنباله 
دار که همه روایتگر یک کودکى پرشور و نشاطند. خاکدان 
با اتخاذ تکنیک ریزپردازانه و ساخت و سازهایى که انجام 
شده اند تا جنس کار را واقعى تر نشان دهند، در فضاى اثر 
خود سکوتى وضع کرده که حضور هیچ انسانى نمى تواند 
برهم اش بزند؛ سکوتى که در خلوت ما با خودمان پیش مى آید 

و کودکى مان را با آن تخیل مى کنیم.
تا 1369  بین سال هاى 1362  نظیر خاکدان  اکثر آثار بى 
نقاشى شده اند. یکى از نقاشى هاى معروف او به نام «زمستان 
1979» در سال 1360 نقاشى شده است و هم اکنون در موزه 
سال هاى  در  وى  مى شود.  نگهدارى  تهران  معاصر  هنرهاى 
62 تا 89 بیش از 40 تصویرسازى کتاب کودك و نوجوان 
و  سوئیسى  آلمانى،  ایرانى،  ناشر   10 از  بیش  با  همکارى  و 
اتریشى را در کارنامه کارى خود دارد. خاکدان تا کنون بیش 

از 40 نمایشگاه فردى و گروهى از آثارش داشته است.

سال دوم
شماره دوم 
خرداد 1395
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انجام  هدف  با   1387 سال  در  تجسمى  هنرهاى  کانون 
فعالیتهاى هنرى تاسیس گردید. دفتر کانون از زمان تاسیس 
تا چندماه قبل، در طبقه اول ساختمان شهید رضایى واقع شده 
بود اما در حال حاضر، به بیرون از ساختمان شهید رضایى و 

جنب دفتر پست منتقل شده است. 
      قابل ذکر است که به سبب این جابه جایى که در فروردین 
ماه سال جارى صورت گرفت، کلیه ى فعالیت هاى کانون به 
مدت تقریبى 3ماه به حالت تعلیق درآمده بود و وسایل کانون 
در اتاقى کوچک، داخل ساختمان شهید رضایى قرار داشت. 
کانون،  شوراى  هاى  نگارى  نامه  و  مستمر  هاى  پیگیرى  با 
جهت تحویل هرچه سـریع تر دفتـر جدید، اتاق کنـونى که 
سابقاً انبار معاونت فرهنگى بوده، در اختیار قرار داده شد و پس از 
تخلیه ى وسایل آن، رنگ کردن دیوارها و آماده سازى اتاق، 
در 31 فروردین ماه سال جارى موفق به بازگشایى مجدد دفتر 
کانون شدیم و بدین سبب، مراسم افتتاحیه اى درآن تاریخ، با 
حضور معاون محترم فرهنگى و جمعى از اعضاى کانون هاى 

فرهنگى شریف برگزار گردید.
اکنون، به معرفى کلى فعالیت هاى کانون مى پردازیم:

کالس هاى آموزشى:
به  منحصر  تنها  ابتدا،  در  کانون  آموزشى  هاى  کالس     
فعالـیت  اصلـى  بخش  اکنــون  بود.  خوشنویسى  کالس 
زمینه  در  هنرى  آموزشى  هاى  کالس  برگزارى  کانـون، 
هاى نقاشى، طراحى، سیاه قلم، خوشنویسى با قلم نى، خط 
تحریرى، خط التین، نقاشى ایرانى ( تذهیب، مینیاتور و گل 
و مرغ)، منبت، معرق و کاریکاتور مى باشد و به دلیل عالقه 
در  دیگر هــنرى،  زمینـه هاى  به  دانشـجویان شریف  مندى 
را  دانشجویان  نیاز  تا  هستیم  ها  تنوع کالس  افزایش  حـال 

برآورده سازیم. 
    محل برگزارى کالس ها بسته به زمینه ى آن، در داخل 
دفتر کانون و یا کالس هاى ساختمان شهـید رضایى مى باشد 
که به جهت راحتى دانشحویان، یک جلسه در هفته و به طور 

معمول بین 30 تا 120 دقیقه  مى باشد.

برگزارى نمایشگاه:
         با شروع ترم اول تحصیلى دانشگاه، جهت آشنایى ورودى هاى 
جدید با فعالـیت هاى کانون، نمایشگاهى از آثار اعضـاى

آشنایى با فعالیت هاى کانــون

سال دوم
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با برخى از کالس ها  با کارگاه هاى آشنایى  کانون همراه 
برگزار مى گردد و جذب عضو، به طور ویژه، در این زمان 
انجام مى گیرد. همچنین حداقل یکبار در سال، نمایشگاهى 
دانشگاه  داخل  در  کانون  اعضا  هنرى  آثار  جدیدترین  از 

برگزار مى گردد.
با  فراخوانى هنرى  بار  اولین  براى  در آذرماه سال گذشته، 
آثار  سه هفته  مدت  به  که  گردید  برگزار  عقیق»  «جام  نام 
دانشجویان و کارمندان دانشگاه شریف براى ما ارسال شد 
و در هفته آخر آذرماه، نمایشگاهى از این آثار در همکف 
ساختمان شهید رضایى برگزار گردید. نفرات برتر جشنواره 
جوایز  و  شدند  انتخاب  بازدیدکنندگان  نظر  با  عقیق،  جام 
آنها همراه با تقدیرنامه، در مراسم افتتاحیه دفتر جدید کانون 

تقدیم گردید.

بازدید از گالرى و موزه:
بازدید  اردوى  مرتبه  سه  کنون،  تا  کانون  تاسیس  زمان  از 
از مجموعه ى تاریخى فرهنگى سعدآباد برگزار شده است 
موزه  فرشچیان،  استاد  هاى  موزه  از  بازدید  آن،  که هدف 
استاد بهزاد و موزه ى هنرهاى زیبا بوده است که ضمن آن، 
از برخى کاخ هاى دیگر و باغ موزه کاخ هم بازدید شده 
است. در زمان هاى مختلف سال نیز اعضاى کانون به بازدید 
از گالرى هاى هنرمندان معروف در تهران مى روند که از آن 
جمله مى توان به نمایشگاه نقاشى آیدین آغداشلو در گالرى 
اثر و نمایشگاه خوشنویسى جواد بختیارى در گالرى نقش و 
خط اشاره کرد. قابل ذکر است که شرکت در این بازدید ها 
براى عموم دانشجویان آزاد است و با استقبال اعضاى کانون 
همراه خواهد بود. پیشنهادات شما براى بازدیدهاى بعدى از 

موزه ها و گالرى هاى هنرى، راهگشاى ما خواهد بود.

کارگاه هاى آموزشى دو ساعته:
«بافت دستبند با نخ دمسه» عنوان یکى از کارگاه هاى برگزار 
شده است که به دلیل استقبال زیاد، در دو روز و به مدت دو 
ساعت برگزار گردید. همچنین کارگاه هایى مانند آشنایى 
با تذهیب، آشنایى با منبت و آشنایى با معرق، جهت معرفى 

هنرهاى نامبرده به دانشجویان برگزار مى گردد.

نمایشگاه دایمى از صنایع دستى در دفتر کانون:
به دفتر  اگر به دنبال خرید هدیه اى ارزشمند هستید، حتماً 
کانون هنرهاى تجسمى سرى بزنید. آثار موجود در کانون، 
همگى کار دست شریفیان هستند. هم چنین براى در معرض 

دید قرار دادن آثار هنرى خودتان براى فروش، مى توانید از 
بوفه ى داخل کانون استفاده نمایید.

کتابخانه ى کوچک کانون:
فرصتى  شهرآفتاب  در  کتاب  المللى  بین  نمایشگاه  29امین 
زمینه ى  در  جالب  و  مفید  هنرى  کتاب هاى  تا  بود  مناسب 
فعالیت هاى کانون، که به آن اشاره شد، تهیه گردد. لیست 
این کتاب ها در کانال تلگرام کانون موجود است. مى توانید 

جهت استفاده و یا تورق آنها سرى به دفتر کانون بزنید. 
این کتاب ها صرفاً براى مطالعه و استفاده داخل دفتر کانون 

است و امانت داده نمى شوند.
بین کتاب هاى موجود در کتابخانه ى کوچک کانون،  از 
مى توان به کتاب«مشق عشق» از انتشارات یساولى اشاره کرد 
که دربرگیرنده ى آثار نفیسى از نگارگران مشهور ایرانى از 
جمله استاد فرشچیان و استاد بهزاد و اثرات برگزیده ى نهمین 

دوساالنه ى ملى نگارگرى ایران مى باشد.

اطالع از برنامه هاى کانون:
به این منظور مى توانید اخبار کالس ها و برنامه هاى کانون 
را از طریق کانال تلگرام، صفحه ى اینستاگرام و یا ثبت ایمیل 

خود در آرشیو کانون، دریافت کنید.

11 سال دوم
شماره دوم 
خرداد 1395
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    هنر همچون موجـود فهمنده و دانایى است که روبروى تو 
مى نشیند و نه تنها به سخن تو و آنچه که مى دانى و مى خواهى 
و مى توانى که بیانش کنى، که به تمام تو گوش مى سپارد 
و هرجا الزم باشد به زبان در مى آید و حتى بدون آن که تو 
بدانى، خیلى سخن ها مى گوید از«من چه دانم»هاى تو، براى 
تو و براى این و آن. گاه او همچون کسى است که سر به روى 
شانه هایش مى گذارى و از دردها، غم ها، شادى ها و افکار 
و احساسات و تجربیات زیسته و اى کاش ها و بشودهایت 
برایش مى گوئى. اخم نمى کند. نفیت نمى کند. سر به روى 
سینه ات مى گذارد تا که بشنود آهنگ دل تو را و دستانت را 

در دستان گرمش مى فشارد.
      و دوستى است که به بهترین وجه دستان تو را در دست 
آدم هاى دیگر مى گذارد. یک وقت هایى مى شود که مى 
بینى که چه تنهایى. آه مى کشى که «در اینجا کس نمى فهمد 
زبان صحبت ما را»، اما براى بودن باید که سرود، برمى گزینى 
صفاى خلوت با آینه هنر را. ترجیح مى دهى که به جاى اینکه 
تا مغرب  از مشرق  او  با  ات  فاصله  به آدم دور دیگرى که 
است بگویى، در گوش شعر خیلى ساده زمزمه کنى مثال: «دلم 
گرفت اى هم نفس/ پرم شکست تو این قفس» و آن هنگام 
که افسرده و گرفتار و مبهوتى از بودن و داغ دیدن، زمزمه 
کنى «ابرهاى خزانى سنگـین و پرسایه...» یا آن هنـگام که 
اما  باش  بین  واقع  بگویى  مردم  به  و  به خودت  مى خواهى 
امیدوار، بگویى: « از این گریوه به دور، در آن کرانه ببین/

حریق شعله گوگردى بنفشه چه زیباست»، با چند تاش سریع 
قرمز قلم مو، سیمرغى را، شعله اى را که درخیال آفریده بودى 
به وجود مى آورى. آنچه در بطن ذهن خود رشد داده بودى 
بیاور»،  متولد مى کنى. مى گوئى «براى من اى مهربان چراغ 
اما تنها نمى گوئى. چراغى را، چهره لبخند به لب مهربانى 
را در عالم خیال مى افروزى. که اگر بخواهى با واژه ها و 
به «آن» جفا کرده اى. مثل آن  بیانش کنى،  جمالت زبانى 
است که بخواهى تابلوى گرنیکاى پیکاسو را توضیح دهى. 
یا مثل راسکین، نقاشى کشتى بردگان ترنر را شرح دهى یا 
مثل آن است که بخواهى حافظ را به انگلیسى ترجمه کنى. 
بخش مهمى از معنا از دست مى رود. گویى موجودى را فلج 
کرده باشى با این ترجمه. نمى توانى زخم عمیق و دردآلودى 

را که دوست بى وفایى همچون زندگى با مصیبت هایش، با 
با دیرى و  نرسیدن ها و فاصله هایش،  با  روزمرگى هایش، 
دورى اش، با تنهایى هایش، با بار سنگینش، با ناپایداریش بر 
دل زده است را نشان دهى و یا بفهمى مگر اینکه «چون سبوى 
تشنه» را بخوانى یا بشنوى آن لحظه را که با صداى خونین و 
زخم خورده مى خواند « من دوستى دارم که به دشمن خواهم 
از او التجا بردن». واژه ها و زبان معمولى چه بى حاصل است 
و ناتوان و نادان. آرى، مگر آنکه جادو کنى. مثال استعاره و 
را  ها  واژه  باشى و سنگ  ببرى. جواهرتراشى  به کار  تشبیه 
آنقدر صیقل دهى تا الماس و فیروزه بیابى، که میکالنژوار از 
دل سنگ، فرشته اى را آزاد کنى. فردوسى نباشى نمى توانى 
از آن چه که در تنهایى بر آن خرد کودك زال به خاطر جفا 
و جهل سام رفت بگویى: «همان خرد کودك بدان جایگاه/ 

شب و روز افتاده بود بى پناه». 
      و نمـى توانى از گـذشت دردناك طـوالنى زمان بر آن 
طفل معصوم بگویى مگر با ضربه هاى ثانیه وار سیم تار در 
آلبوم «سیمرغ». نمى توانى اشتیاق به دوست و حزن ناشى از 
فاصله ها و نرسیدن را بگویى یا بفهمى مگر آنکه «اشتیاق» 
دل دردمند را گوش داده باشى تا بگویتت که «اندوه چیست، 
عشق کدامست، غم کجاست.» تا طعمش را بچشى. رنگش را 
ببینى. حسش کنى. نباید و نمى توان که جریان آب زاللى را 
که از چشمه ژرف وجود تو مى جوشد در ظرفى شکسته و 

خاکى و سیمانى ریخت. 
 و چه درست مى سراید و آن دیگرى مى خواند که:

 «کمترین تحریرى از یک زندگانى این است، آب، نان، آواز»

کمترین تحریری از یک زندگانی این است...
محبوبه قدیریان

نقش خیال، گاهنامه کانون هنرهاى تجسمى
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