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 سرمقاله

بفهمیم  و  فرا رویم  از خود  یاری هنر است که می توانیم  به      »تنها 
خودمان« جهان  از  متفاوت  سرتاسر  دارد  جهانی  دیگری   که 

اندازه  همان  زندگی  زمیِن  چشم اندازهای  هنر،  بدون  این صورت،  به 
 برای مان ناشناس خواهدماند که برای کسانی که ممکن است در ماه باشند.
خودمان،  جهان  تنها  جهان،  یک  تنها  دیدن  جای  به  هنر،  موهبت  به 
روی  پیش  در  را  ما  و  می کند  برابر  چند  را  خود  جهان  که  می بینیم 
جهان هایی  می دهد،  قرار  ساخته اند  حقیقی  هنرمندان  که  جهان هایی 
می کنند؛  تغییر  بی نهایت  فضای  در  که  جهان هایی  با  متفاوت تر  بسیار 
بار  اول  که  آتشی  بین رفتن  از  پی  در  قرن ها  حتی  که  جهان هایی 
هنوز  ورمیر،  چه  باشد  رامبرانت  چه  بودند،   زمانه ای  روشنی بخش 
می کنند. نصیب مان  را  خود  خاص  درخشش  کدام شان  هر   هم 

 مارسل پروست

       عشق و دیگرِی شگفت انگیز. به راستی به امیِد شگفت زده شدن و 
چشیدِن طمعی تازه از زندگی نبود که در آن روزهای سرگشتگی، هر روز را 
 از پی روزی دیگر چنان می دواندیم که انگار پایانی بر این شگفتی ها نیست؟

آیا دل انگیزِی همان لبخنِد کج و معوِج معمولی نبود که برای یک بار به ما 
فهمانده بود نمی شود به سادگی از روزمرگی ها گذشت و شاید بشود در 
 عمِق هرچیِز ساده ی معمولی، همان شگفت زدگی آرزوهای مان را دریافت؟

بود  ساده  گواهْی  تنها  شاید  شگفت انگیز  دیگرِی  این  اما 
گفته ی  به  که  تازه ای  دیدن های  تمام  شگفت انگیزِی  بر 
نمی یافتیم شان.  در  هیچ گاه  نبود  هنر  یاری  به  اگر   پروست 
به  که  لحظاتی  آن  در  حتی  روزها،  این  زندگی  یک نواختی.     
شادی هایمان می پردازیم، یکنواخت شده. شکایت می کنیم که چرا انگار 
شده ایم. خودمان  تکرا رِی  نگاِه  محبوِس  نیست.  آن  از  فرار  برای   راهی 

در زندگی اجتماعی نیز، این روزها بسیار پیش می آید که دوستی عزیز 
بیفتیم که چگونه شاد  یاد خاطرات خوش گذشته  و  ببینیم  دور  از  را 
بودیم. ولی جناح متفاوت سیاسی، عقاید متفاوت و … همه و همه، ما 
را از او دور می کند،  تا آن جا که راهمان را کج می کنیم که بحثی نباشد 

و یا که اگر قدمی پیش می گذاریم می بینیم که نمی توان تحمل کرد و 
در نهایت، شادی ابتدایی را تبدیل به اندوهی از جنس تنهایی می کنیم. 
بعدترها که به آن بحث ها نگاه می کنیم می بینیم که فقط می خواستیم 
به او نشان دهیم جهانی که می بینیم چه شکلی ست و او نیز همین طور. 
با  بس.  و  دید  توان  شکل  یک  به  را  جهان  که  زدیم  هم  سِر  بر  ولی 
می کنیم. دفاع  نگاه های مان  از  تنها  نمی زنیم،  حرف  دنیاها  این  از   هم 

این جا،  حداقل  باشد.  درمان گر  می تواند  که  همین جاست  هنر     
این  از  روز  هر  می توان  را  دنیا  دهد  نشان مان  که  نقش،  این  در 
نو  تماما  شیوه ای  به  حقیقی  هنرمندی  دریچه ی  از  رهاند؛  یک نواختی 
زنده ای  روح  آن  ساده ای  هرچیز  در  هنر  کمک  به  می توان  دریافت؛ 
کند. نو  به  نو  از  لحظه  هر  را  دنیا  و  برهاند  تنهایی مان  از  که  دمید   را 

روزمره  وقایع  ساده ساز  عینِک  ورمیر،  ساده«  »خیاطی  نقاشی     
ونگوک،  پرستاره«  »آسمان  نقاشی  برمی دارد.  چشمان مان  از  را 
به  بخشند  نوری  تا  می نشاند  دل مان  آسمان  در  را  خیال  ستاره های 
بود. پنهان  تاریکی  در  این،  از  پیش  دل مان،  در  که  آن چیزی   همه ی 
 در این شماره تالش می کنیم چندی از این نگاه ها را با شما درمیان بگذاریم.

صالح فیاض
 دانشجوی مهندسی برق، 
مقطع ارشد، ورودی۹۷
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عزیز شهرکی
 دانشجوی علم و مهندسی مواد،  

مقطع دکترا، ورودی ۹۷  موزه ی آبگینه و سفالینه ی تهران

    برخالف گذشته که موزه ها چشم انتظار بازدیدکنندگان و گردشگران 
می کرد،  دیدن  نفیس شان  اشیای  از  نفر  چند  گه گاهی  شاید  و  بودند 
توجه  مورد  و  تهران  شهر  تفریحات  ارزان ترین  جزء  موزه ها  امروزه 
اقشار مختلف گردشگران هستند. گواه این ادعا، شمار زیاد عکس های 
که  است  اجتماعی  در شبکه های  تهران  موزه های  از  یادگاری  و  سلفی 
ببخشد.  ایران  تاریخی و فرهنگی  به گنجینه های  توانسته جانی دوباره 

   یکی از این موزه های بسیار زیبا، محبوب و مشهور در تهران، »موزه ی 
آبگینه و سفالینه های ایران« است که بسیاری آن را با نام مختصرش، 
موزه ی آبگینه می شناسند. مکانی که محل نمایش شیشه ها و سفال های 
امروزه  و  بوده   استفاده  مورد  قدیم  روزگاران  در  که  است  باارزشی  

مقدمه 

تاریخچه ی موزه

اوایل  به  متعلق  تاریخی  و  زیبا  موزه در ساختمانی  این  کشف شده اند. 
 30 خیابان  در  مترمربع   7000 مساحت  به  باغی  در  پهلوی  حکومت 
تیر تهران واقع شده است. جالب است بدانید این موزه در کنار موزه ی 
ملی ایران و کاخ گلستان جزء پربازدیدترین موزه های شهر تهران بین 
گردشگران خارجی است. ساختمان موزه و تاالرهای متعدد آن، صرف 
 نظر از اشیای بسیار گران بها و شاهکاری که در خود جای داده اند، خود 
انگیزه ای الزم و کافی برای بازدید از این شاهکار معماری و هنر است.

    عمارتی که امروزه آن را با نام موزه ی شیشه و سفال می شناسیم، 
قوام،  احمد  دستور  به  ه.ش.(   ۱307( پیش  سال   ۹0 حدود  در 
معروف ترین  از  یکی  قوام السلطنه  شد.  ساخته  قوام السلطنه  به  مشهور 
سیاست مداران دوره ی قاجاریه بود که برخی تحلیل گران او را چرچیِل 
تیر   30 قیام  او،  وزارِت  دوراِن  حوادِث  مهم ترین  از  می دانند.  ایران 
۱33۱، خروج نیروهای شوروی از ایران و نگارش فرمان مشروطیت بود.

مصادره  وقت  مجلِس  توسِط  در سال ۱33۱  پرشکوه،  خانه ی  این      
از این ماجرا عمارت قوام به عنوان  شد و به اختیار دولت درآمد. پس 
قرار  استفاده  مورد  نیز  افغانستان  و  مصر  کشورهاِی  سفارت ِ  ساختماِن 
گرفت. در سال ۱3۵۴ پس از خریداری توسط دفتر فرح پهلوی و تعمیر 
اتریشی،  و  ایرانی  فرانسوی،  معماران  و  از طراحان  به وسیله ی گروهی 
حد  در  موزه ای  به  قوام  خانه ی 
یک  درجه  موزه های  اندازه ی  و 
سال  چهار  شد.  تبدیل  جهان 
افتتاح  رسمی  طور  به  موزه  بعد، 
اردیبهشت  در  آن  باغ  و  خانه  و 
در  شماره ۲0۱۴  به  سال ۱377 
ایران  ملِی  ِمیراِث  آثار  فهرسِت 
قرار گرفت. اینک این موزۀ 7000 
متر مربعِی هشت ضلعی، از بیرون 
چشم نواز  به اندازه ای  درون،  و 
هنرپسندان  که  گشته است 
نمی شوند. سیر  آن  دیدن  از 
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معمارِی داخلی
فضاسازِی  کنار  در  ایرانی  سنتِی  طراحی هاِی  از  موزه  ساخت  در      
ویژگی های  مهم ترین  کلی  طور  به  شده است؛  استفاده  اروپایی  مدرِن 
است: زیر  موارد  شامل  موزه  بناِی  تزئیناِت  و  داخلی  معماری 

· استفاده از پاگرد و راه پله: ورودی ساختمان که شامل یک 	
پاگرد و راهرو است و به محض ورود به ساختمان، دو دسته 

پله ی مارپیچ چوبی شما را به طبقه دوم هدایت می کند. 
· منبت کاری روی گچ و چوب که در تمامی اتاق ها و در و 	

پنجره ها مشاهده می شود.
·  گچ بری سقف و ستون ها.	
· ویترین های شیشه ای موزه که با الهام از کاِخ تچِر داریوش 	

طراحی شده است.
· آینه کاری.	

پلکان و  راهرو  مانند  اصلی،  غیر  فضاهای  از  می شود.  تقسیم  اسالم   از 
می شود زیر  تاالرهای  شامل  و  می شود  استفاده  آثار  نمایش  برای  نیز 

 بخش های مختلف موزه 

    در قسمِت ورودِی موزه، ابزار، ادوات، مواد و رنگ هایی که در ساخت 
شیشه استفاده می شود و نیز نمونه هایی از اشیای شیشه ای وجود دارد. 

راهروی ورودی

متعلق اروپایی  اهدایِی  ظروِف  کنار  در  اول  هزاره ی  به  مربوط   رس، 
آثاِر مهم ترین  می شود.  نگه داری  میالدی   ۱۹ و   ۱8 قرن های   به 
پیکرک ۱هاِی شامل  اول،  طبقه ی  راهروی  در  سفالی   کشف شده ی 
از قبل   ۵ و   ۴ قرن های  به  متعلق  تزئینی  شیشه های  رنگی،   سفالِی 
است. میالد  از  قبل  اول  هزاره ی  به  متعلق  سفالی  کوزه های  و  میالد 

سرسرای طبقه ی اول

تاالر بلور در طبقه ی اول

است. ایران  در  کشف شده  شیشه های  انواع  از  ویترینی  واقع  در   که 
که است  منحصربه فرد  خود  نوع  در  تاریخی  آثاِر  نمایِش  از   این سبک 
سلسله ی میالد،  از  قبل  اول  هزاره  دوره های  به  مربوط  اشیای   شامل 
آثار نمایش  در  است.  اسالم  صدر  دوران  و  ساسانیان   هخامنشیان، 
دوره هاِی در  شیشه  و  بلور  صنعِت  تحوِل  سیِر  خِط  تا  شده است   سعی 
این آثار  مهم ترین  جمله  از  داده شود.  نشان  خوبی  به  مختلف   زمانِی 
و کاسه  روی  بر  ساسانی  دوره ی  شیشه ی  قالب زنِی  به  می توان   تاالر 
 جام، کوزه ی شیشه ای متعلق به هزاره ی اول قبل از میالد و چراغ های
کرد. اشاره  میالد  از  قبل  پنجم  هزاره ی  به  متعلق  لوستر(  )نوعی  آویز 

تاالر مینا در طبقه ی اول

 شیشه ی مات و براق(، در کنار آثار سفالی مانند گلداِن سفالِی منقوش
 و کوزه های هندسی از هزاره چهارم تا سده ی پیش از میالد نگه داری

 می شود. می توانید در تاالر مینا نظاره گر آن ها باشید. این لوله ها متعلق به
 هزاره ی دوم قبل از میالد و دوره ي ایالِم میانه هستند که به دلیل استفاده از
رنگ های مختلف، در برابر نور خورشید ترکیب رنگ زیبایی ایجاد می کنند. ۱پیکرۀ کوچک  
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:

 به طور کلی، ۵ تاالِر اصلِی موزه به دو بخِش آثاِر قبل از اسالم و بعد

خاِک از  ساخته شده  سفالی  ظروف  از  نمونه  چند  قسمت،  این  در 

  مهم ترین قسمت این تاالر را یک مکعب مربع بزرگ تشکیل می دهد

در این تاالر، آثاری شیشه ای از هزاره ی اول و دوم قبل از میالد )در دو طرح

  اگر بی صبرانه به دنباِل لوله هاِی شیشه اِی معروِف معبِد چغازنبیل هستید،
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نام گذارِی علِت  خصوِص  در  می شود.  نگه داری  نیشابور   منطقه ی 
معماری شکل  تاالر،  برای  اسم  این  انتخاب  دلیل  که  گفت  باید   آن 
این اشیای  جالب ترین  از  است.  صدف  به  شبیه  که  است   آن 
بادکِش و  میالد  از  قبل   ۵ قرن  به  متعلق  شیشه ای  لیوان   تاالر، 
است. میالد  از  قبل  چهارم  هزاره ي  به  متعلق  شیشه ای  رنگین کمانِی 

تاالر راهنمای صوتی در طبقه ی اول

می شود پرداخته  مختلف  زبان های  به  آثار،  معرفی 

تاالر صدف در طبقه ی دوم

تاالر زرین فام در طبقه ی دوم

می شود؛ نگه داری  سلجوقیان  دور ه ی  به  متعلق  طالکاری شده   یا 
شده لعاب کاری  زرین فام،  ویژه ی  تکنیک  با  که  سفالینی   ظروف 
ظروف بیشتر  همچنین  داده است.  نمایش  را  بی نظیری  جلوه ی   و 
است شده  تزئین  چهره  تصویِر  گاها  و  نستعلیق  نسخ،  خط  با 

تاالر الجورد در طبقه ی دوم

ایراِن در  رایج  لعاب  نوعی  که  لعاب الجوردی  از  تاالر  گنجینه های   در 
بازدیدکنندگان استفاده شده است و در معرِض دیِد  بود،  از اسالم   پس 
و هفتم  قرن  در  الجوردی  لعاب  از  استفاده  زماِن  اوِج  دارد.   قرار 
می شد. محسوب  ایلخانی  دوره ی  مرسوِم  هنرهاِی  جزِء  که  بود   هشتم 
به مربوط  تزئینی  و  مصرفی  ظروف  ایلخانی،  دوره ی  اشیاِی   به جز 
نقِش چهره هاِی و  لعاب هفت رنگ  با  که  قاجاریه  و  هنِر صفویه   دوراِن 
دارد. قرار  مجموعه  این  در  شده اند،  تزئین  شاهنامه   شخصیت هاِی 
معروف ترین شیء نگه داری شده در این تاالر، تنِگ آِب موزاییکی است.

دفتر ریاست در طبقه ی دوم

هماهنگی جهت برگزاری برنامه ها باید به این قسمت از موزه مراجعه کنید

 زیرزمین موزه

می شود برگزار  محل  این  در  سرامیک  و  سفال  آموزِش  تخصصِی 

  فروشگاه موزه

آدرس موزه ی آبگینه و سفالینه

راهنما، کتابچه های  دستی،  صنایع  انواع  است،  گردشگری   و 
شده است گذاشته  فروش  برای  پستال  کارت  و  آموزشی  فیلم های 

تیر  30 خیابان  خروجی  از  می توانید  که  است  خمینی  امام   متروی 
از ورود  دوِم  مسیِر  برسید.  موزه  به  بعد  دقیقه  چند  و  کنید   استفاده 
 سمت خیابان جمهوری و رسیدن به خیابان 30 تیر )از ضلع شمالی(
 است. در این خط اتوبوس های ویژه وجود دارد که می توانید با استفاده
از آن ها در ایستگاه پارک شهر پیاده شوید و به خیابان 30 تیر بروید
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.
به بصری  و  سمعی  ابزارهای  با  قسمت،  این  در 

از کشف شده  چهارِم  و  سوم  قرن  سفال های  صدف،  تاالر  در 

.

علت نام گذاری تاالر، رنِگ فیروزه اِی اشیاِی نگهداری شده در آن است.

.

.

.

دفتر ریاست و دبیرخانه ی موزه ی آبگینه؛ اغلب برای بازدیدهای گروهی و

بخِش ادارِی موزه در طبقۀ زیریِن بنا قرار دارد. بعضی از کارگاه هاِی

.

فرهنگی میراث  سازماِن  نظِر  تحِت  مستقیما  که  فروشگاه  این  در 

بهترین و راحت ترین مسیر دسترسی به موزه ی آبگینه از طریق ایستگاه

طال ظروف  از  گنجینه ای  است،  مشخص  تاالر  نام  از  که  همان طور 
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نوشین قنادی
 فارغ التحصیل مهندسی مکاترونیک،

مقطع کارشناسی، ورودی ۹۲
 گفت وگو با مهندس محمدمهدی روحانی مشهدی عضو هیئت

علمی مرکز گرافیِک مهندسِی دانشگاه صنعتی شریف

مصاحبه ای  گرفتیم  تصمیم  گاهنامه  از  شماره  این  در 
گرافیِک  مرکز  محترم  اساتید  از  روحانی مشهدی  مهندس  با 
دارند،  فعالیت  هنری  زمینه های  در  که  دانشگاه  مهندسِی 
مصاحبه  جهت  را  زمانی  و  کرده  لطف  نیز  ایشان  داشته باشیم. 
هستیم. ایشان  قدردان  صمیمانه  که  دادند  اختصاص  ما  به 

چکیده ای از سوابق شغلی 
1. اجرایی:

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف – از سال ۱3۵۴

عضو هیئت علمی مرکز گرافیِک مهندسِی دانشگاه صنعتی شریف – از 
سال ۱3۶۴ 

استاد نمونه و برتر آموزشی مرکز گرافیک در سال ۱38۴

معاون آموزشی مرکز گرافیک از سال ۱387

استاد نمونه و برتر آموزشی مرکز گرافیک در سال ۱387

رئیس مرکز گرافیک مهندسی از سال ۱3۹۱ تا ۱3۹۴

۲. آموزشی:
رشته های  برای  )نقشه کشی صنعتی ۱و۲(  مهندسی  گرافیک  تدریس 

فنی-مهندسی

تدریس گرافیک مهندسی )نقشه خوانی( برای رشته های علوم پایه

تدریس گرافیک مهندسی )طراحی ماشین( برای رشته های مکانیک و 
کشتی سازی

تدریس هندسه ی ترسیمی برای رشته های معماری ۱و۲

تدریس ترسیم برای رشته های معماری ۱و۲  

تدریس طراحی و گرافیک هنری برای رشته های هنرهای زیبا

3. پژوهشی:
پروژه ی نوآوری در گرافیک و معماری با ابزار ویژه، سال ۱37۶

و  مستضعفان  بنیاد  برای  کار  دانشگاه  توجیهِی  طرح  تهیه ی  پروژه ی 
جانبازان، سال ۱37۱

4. هنری:
طراحی آرم جدید دانشگاه صنعتی شریف، سال ۱3۵8

طراحی آرم و نشانه ی جهاد سازندگی، سال ۱3۵8

طراحی پوسترهای انقالب اسالمی )حدود 300 مورد(، سال های ۱37۱-
۱3۵۶

طراحی جلد، صفحه آرایی و نظارت بر چاپ مجموعه مقاالِت پژوهشِی 
دانشگاه صنعتی شریف، سال های ۱37۴ و ۱37۵

برای دانشکده ها و مراکز دانشگاه صنعتی شریف،  آرم و نشانه  طراحی 
سال های ۱370-۱38۴

طراحی آرم التین دانشگاه صنعتی شریف، واحد کیش، سال ۱38۴

صنعتی  دانشگاه  تأسیس  سالگرد  پنجاهمین  و  چهلمین  آرم  طراحی 
شریف، سال های ۱3۹۴ و ۱38۴

هنرمند و گرافیست پیشکسوت برگزیده توسط وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، سال ۱38۶

عضو مؤسسه ی هنرمندان پیشکسوت از سال ۱387

معاونت  توسط  هنرمند  مهندسیِن  بزرِگ  همایِش  در  برگزیده  هنرمند 
فرهنگی شهرداری تهران، سال ۱387

5
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متن گفت  وگو
با توجه به این که رشته ی تحصیلی شما مهندسی صنایع 
بوده است، در مورد چگونگی عالقه مند شدن تان به این 

شاخه کمی توضیح می دهید.
     من بعد از تحصیالت ابتدایی، سراغ هنر خوشنویسی و نقاشی رفتم. 
چون در خانواده ی ما، برادران همه خوشنویس و هنرمند بودند؛ ولی با 
توجه به جایگاِه کم رنِگ هنر در کشور، تحصیالت خود را به صورت شبانه 
ادامه دادم و در سه رشته ی کنکور قبول شدم: )معماری دانشگاه تهران، 
مهندسی صنایع دانشگاه شریف، فیزیک دانشگاه مشهد( بعد از مشورت 

با تعدادی از اساتید رشته ی صنایع را انتخاب کردم.

تاکنون در چه نمایشگاه هایی شرکت داشته اید؟
نمایشگاه دسته جمعی اتاق بازرگانی در مشهد، سال ۱3۴۶

با  معاصر  هنرهای  موزه ی  اسالمی،  انقالب  نقاشی  و  گرافیک  نمایشگاه 
شرکت ۱00 اثر هنری از اینجانب، سال ۱3۶۱

نمایشگاه آثار نقاشی و خوشنویسی به مناسبت همایش بزرگ مهندسیِن 
هنرمند در تاالر وحدت، سال ۱387

ششمین جشنواره ی ملی خوشنویسِی رضوی در یزد

با توجه به این که آرم های زیادی طراحی کرده اید، کمی 
در این رابطه برای ما توضیح می دهید.

     همان طور که در صفحه ی شخصی من دیده می شود، بنا به درخواست 
مؤسسات و سازمان های مختلف، لوگو طراحی شده است. مثال برای نمای 
اما  شد.  ارسال  زیادی  طرح های  و  برگزار  مسابقه ای  مرکزی،  کتابخانه 
طرحی  و  کنم  شرکت  که  خواستند  من  از  نشد  تأیید  هیچ کدام  چون 
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ارائه دهم که طرحی ارائه دادم و برنده هم شد، ولی متأسفانه به دلیل 
تاسیس دانشگاه  اجرا نشد. طرح چهلمین سالگرد  بودجه ی الزم،  نبوِد 
نیز چنین بود، یعنی تعداد زیادی طراح در سطح کشور شرکت و طرح 

ارسال کردند اما درنهایت طرح من تأیید شد.

نمونه هایی از آرم ها

هنر  و  )مهندسی(  علم  بیِن  ارتباِط  درباره ی  نظرتان 
چیست؟

     ارتباِط بیِن علم )مهندسی( و هنر بسیار عمیق و ضروری است و 
 ... و  خصوصا در رشته های معماری، مهندسی پزشکی، طراحی صنعتی 

عمیق و ضروری است.

به عنوان یک استاد هنرمند به نظرتان دانشگاه شریف 
چگونه می تواند دانشجویان را از تک بعدی بودن خارج 

کند؟
تعلیمات عمومی توسط       در سال ۱3۵۲ در دانشگاه شریف مرکز 
حسین نصر تاسیس شد. مأموریت این مرکز ارائه ی دروس فوق برنامه 
تئاتر،  مثل  درس هایی  بود؛   ... و  فلسفی  ادبی،  هنری،  زمینه های  در 
موسیقی، نقاشی، خوشنویسی و ... ، همین طور کارگاه های شعر، ادبیات، 
... . هدف از این  نمایشنامه  نویسی، فلسفه ی تاریخ، فلسفه ی اسالمی و 
بیگانه  با فرهنگ، هویت و ملیت خود  بود که دانشجویان  این  درس ها 

نباشند.

آیا تاکنون تألیفاتی داشتید؟
رسم فنی )گرافیک مهندسی(، سال ۱38۱، مؤسسه ی انتشارات دانشگاه 

صنعتی شریف 

مروری بر آثار هنری )طراحی، آبرنگ، نقاشی و گرافیک هنری(، سال 
۱38۲، انتشارات دف

مؤسسه ی   ،۱387 سال  مهندسی(،  )گرافیک  صنعتی۱  نقشه کشی 
انتشارات علمی دانشگاه شریف 

اگر خاطره ای در دوران دانشجویی و یا با دانشجویان 
دارید، لطف کنید برای مان تعریف کنید.

فعالیت   ... و  کوه نوردی  و  هنری  گروه های  در  دانشجویی  دوران       
می کردم. طرح لوگوی گروه کوه نوردی از کارهای من است. نمایشگاه های 
زیادی ازکارهای خودم و دانشجویان برپا کردیم. در سال ۴۹ نمایشگاه ما 
توسط استاد برجسته ی دانشکده ی هنرهای زیبا مورد بازدید قرارگرفت. 
نیز  از دانشجویان هنرهای زیبا  به من گفت کارهای شما حتی  ایشان 

قوی تر است. مطالب زیاد است ولی از حوصله شما عزیزان خارج است.

نمونه هایی از آثار خوشنویسی

نمونه هایی از آثار نقاشی

برای دیدِن آثار بیش تری از استاد روحانی مشهدی 
می توانید به نشانی زیر مراجعه کنید.

sina.sharif.ir/~mmrohany
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دارید،  هنردوستان  و  دانشجویان  برای  توصیه ای  اگر 
بفرمائید. 

     توصیه ی من به دانشجویان عزیز این است که در انتخاب رشته ی 
تحصیلی، یک رشته را برای کار و کسِب درآمد انتخاب کنند و در کنار 
نه  )البته  داشته باشند.  فعالیت  هم  می ورزند  عشق  که  رشته ای  در  آن 

لزوما به صورت آکادمیک(
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نیلوفر کریمی
 دانشجوی علم و مهندسی مواد،
مقطع کارشناسی،  ورودی ۹۵ در آستانه ی ابدیت

    در آستانه ی ابدیت )At eternity’s gate( فیلمی که مثل وینسنت 
از مه و تاریکی متنفر بود و حتی در لحظات باد و طوفان و گرفتگِی فضا، 
گه گاهی  به جز  ساکت؛  و  کم دیالوگ  می داد.  نشان  ما  به  را  نور  حضور 
به خصوص صدای طبیعت شنیده  و  تنها صدای محیط  متن،  موسیقی 
می شود. فیلم با یک فیلم برداری لرزان شروع می شود، طولی نمی کشد 
افتان  که  انسانی ست  چشم  دریچه ی  دوربین،  می شویم  متوجه  که 
از  و  نقاشی  است  سوژه ی  طلب  در  البته  و  می کند  حرکت  خیزان  و 
زمانی  پرش  یک  با  فیلم  که  این  با  می نالد.  مردم  توسط  نشدن  درک 
از  را  خود  خطی  روند  داستان  سکانس،  این  از  پس  اما  شده،  شروع 
در  نمی توان  که  می دهد  بروز  جاهایی  در  را  ابهاماتش  و  می گیرد  سر 
ابتدا به سادگی گفت که کدام، خیاالت وینسنت و کدام واقعیت است.

     از آنجا که زندگی و مرگ ون گوگ همیشه در الیه هایی از راز و معما 
پیچیده بوده است، که همین ویژگی فرصت های زیادی به دست نویسنده 
بگویم چقدر  نمی توانم  من  کنند،  تا خیال پردازی  کارگردان می دهد  و 
اما داستان نهایی که از دل این  از این داستان بر مبنای واقعیت بوده 
پیچیدگی ها بیرون کشیده شده بسیار منسجم و تاثیرگذار و تاحدودی 

همدردی  بسیار  به تصویرکشیده شده،  ون گوِگ  البته  است.  رمانتیک 
که  است  خاطر  این  به  تعجب  )عالمت های  مظلوم)!(  و  برانگیزاننده)!( 
صفاِت مناسِب دیگری پیدا نکردم، خودتان با دیدن فیلم کامال متوجه 
می شوید.( و مذهبی است که با وجود آن که از بیماری روحی و روانی او 
آگاهیم اما در بسیاری از موارد در مواجهه با مردم، حق را به او می دهیم. 

که  است  گوگن  و  ون گوگ  ارتباط  درباره  فیلم  از  اعظمی  بخش      
تاثیرات بسیار زیاِد  این  من )به واسطه ی دانسته های قبلی ام( درباره ی 
گوگن بر زندگی ون گوگ در واقعیِت امر، تردید دارم. البته حضور گوگن 
بر  نفسش  به  اعتماد  با  وینسنت،  برخالف  و  پرجاذبه  شخصیت  آن  با 
و  هنری  صحنه های  افزایش  باعث  و  افزوده  فیلم  جذابیت  و  کشش 
بحث هایی  مثل  شده است؛  تخصصی  نقاشی  درباره ی  دیالوگ هایی 
و ژست  فرم  راجع به  او  نظرات  و  نقاشی کردن ون گوگ  بر سِر سرعِت 
سوژه ها و همچین عالقه ی بسیار زیاد ون گوگ به طبیعت که ریشه های 
مذهبی هم دارد )همانطور که احتماال می دانید، وینسنت مردی بسیار 
مذهبی بود و عالقه ی زیادی داشت که یک کشیش و مرِد خدا شود( . 
و البته تغییراتی هم نسبت به قصه ای که همیشه از ون گوگ شنیده ایم 
دارد، مثال ماجراِی معروِف بریدِن گوِش ون گوگ توسط خودش، برای 
هدیه دادن به معشوقه اش را به هدیه دادن به گوگن برای تغییر قصد 
مرگ  قصه ی  همینطور  و  داده است.  تغییر  وینسنت،  ترک  بر  مبنی  او 
مشکوک او که آیا خودکشی بوده یا دو پسر مست به او شلیک کرده اند. 

     در لحظاِت پایانِی فیلم، دوباره به قهوه خانه ای که او در »آرل« ساکن 
آن بود، بازمی گردیم و به سمت طاقچه ای می رویم و دفتری را که ون گوگ 
پیش از ترک آن شهر به صاحب قهوه خانه پس داده بود، پیدا می کنیم. 
دفتری که صد و بیست و شش سال پس از مرگ او یعنی در سال ۲0۱۶ 
کشف شد و شامل ۶۵ طراحی از ون گوگ بود. دفتری که صاحب قهوه خانه 
نشده بود.  آن  بودن  پر  متوجه  و  نکرده بود  باز  را  الیش  دوباره  هیچ گاه 
همین واقعیت تاریخی در آخر فیلم بیننده را دوباره به شک می اندازد که 
نکند همه ی داستان این فیلم مثل این قسمت برمبنای واقعیت باشد؟

است که پس برای من صحنه ای  فیلم  تاثیرگذار  آخرین ضربه ی  اما  و   
 از کشف دفتر و باال رفتن تیتراژ اولیه، با تصویر زمینه ی زردی مواجه
 می شویم، سپس صدای گوگن که به زبان فرانسه در حال خواندن چیزی
 است؛ همان متنی که در ابتدای این نوشته خواندید، یادبودی که احتماال
 گوگن در چهارمین سال مرگ وینسنت در سال ۱8۹۴ برای او نوشته بود.
یادبودی که نشانه هایی از شور و اشتیاق باالی این وینسنِت خوب دارد.

چشمان  با  آفتابگردان  گل های  من،  زرد  اتاق  در   «
آن ها  ایستاده اند.  زرد  در جلوی یک پیش زمینه ی  ارغوانی 
زرد  میز  یک  روی  زرد،  گلدان  یک  در  را  ساقه هایشان 
می شستند. در گوشه ی نقاشی، امضای نقاش: وینسنت.«

اشعه ها  می گذرد.  اتاقم  پرده های  بین  از  زرد  خورشید  و 
چون سیلی از طال هستند، و صبح وقتی که از تختم بلند 
خوبی  خیلی  بوی  این ها  تمام  می کنم  تصور  می شوم، 
می دهند. اوه بله! او رنگ زرد را دوست داشت، این وینسنِت 
آفتاب،  نور  زدن های  سوسو  آن  هلند؛  از  نقاشی  خوب، 
روحش را باز می ساخت، روحی که از مه و تیرگی متنفر 
بود و به گرما نیاز داشت. وقتی هر دو در »آرل« بودیم، هر 
دو دیوانه شدیم. و در درگیری همیشگی مان بر سر زیبایی 
رنگ ها، من رنگ قرمز را دوست داشتم. کجا می شود یک 
را  قلم مو  زردترین  او  کرد؟  پیدا  عالی  »شنگرفی«  رنگ 
روی دیوار می کشید، ناگهان شدید می شد: من روح القدس 

هستم، من صدای روح هستم.

ـ پل گوگن، 1894ـ
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۱رنگی از خانواده های رنگ قرمز

۱
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دریافتگری
صالح فیاض

 دانشجوی مهندسی برق، 
مقطع ارشد، ورودی ۹۷

تالش کن فراموش کنی که چه شیئی پیش روی خود داری 
-یک درخت،  یک خانه یا یک مزرعه و یا هر چیز دیگر- فقط به 
این فکر کن، این جا یک مربع کوچک از آبی،  این جا یک مستطیل 
مثل  درست  کن،  نقاشی اش  و  زرد،  نوار  یک  این جا  صورتی،  
جوری که به چشمت می آید،  دقیقا همان رنگ و شکل،  تا زمانی 
بدهد. توست  روبه روی  آن چه  از  را  دریافِت خودت  تو  به  که 

)کلود مونه(

آغاز امپرسیونیسم
     امپرسیونیسم یا دریافتگری، اولین و مهم ترین جنبش هنر مدرن 
اروپایی، در اواخر سده ی نوزدهم ایجاد شد. واژه ی امپرسیون اولین بار از 
طرف یک منتقد برای تمسخِر ناتمامی و برداشت لحظه ای اثر ))طلوع 

آفتاب(( از مونه به این گروه نسبت داده شد.

     این سنت درواقع درمقابله با سبِک پیشیِن قوانیِن سخِت آکادمِی 
هنرهای زیبای فرانسه و نمایشگاه ساالنه ی هنر به وجود آمد. به طورکلی 
موضوعات اصلی در آن دوره، موضوعات مذهبی و تاریخی بود و روش 
مشخصی در ترکیب رنگ ها تعریف شده بود که برای شرکت در نمایشگاه 

باید از آن پیروی می شد.

     کافه گیت در اواخر دهه ی ۱8۶0 میزبان هنرمندان جوانی می شود 
بازتعریف هنر و بحث های  که در مقابله با سنت های پیشین، سعی در 
هنری در مورد اصول زیبایی شناختِی جدید داشتند. مانه، رنوار، سیسیلی 
و مونه از جمله اولین شرکت کنندگان این محفل بودند که بعدا هرکدام، 

نقاشان بزرگ سبک خود شدند. 

اختراع عکاسی و چاپ نقش های رنگِی ژاپنی
     تکنولوژی دوربین های قابل حمل، تقریبا مقارن با پیشرفت نقاشی های 
امپرسیون در قرن ۱۹ام جلو می رفت. حاال بدوِن صرِف هزینه و وقت 
برای نقاشی، به کمک دوربین عکاسی می شد به غایِت آن چه رئالیسم 
با  می توانست  عکاس  یافت.  دست  می شد  تعبیر  صرف  واقعیِت  ثبِت  و 
تمام  بپردازد.  موضوع  به  مختلف  نورهای  و  زوایا  از  بیش تری  سهولت 
ماهیت  و  موضوع  در  نقاشان  بیش تِر  کندوکاِو  برای  را  زمینه  این ها 
به  قادر  پیدا کنند که عکاسی  را  تا حوزه هایی  فراهم می کرد  هنرشان 

دستیابی به آن ها نباشد.

     ژاپنی ها از تمامِی جنبه های غیرمنتظره و غیرقراردادِی جهان لذت 
می بردند. در اواسط قرن ۱۹ام و با شکل گیرِی تجارت میان اروپا و ژاپن،  
فروش  به  به عنوان روکش در چاپ خانه ها  را  آن ها چاپ نقش های خود 
با  چاپ نقش ها  این  متفاوت  کیفیِت  به  مانه  گروه  نقاشان  می رساندند. 
هنر کالسیِک آکادمی پی بردند و به کمک آن ها توانستند عناصری که 
هنوز از سنت در کارشان باقی مانده ولی از آن آگاه نبودند را بیابند و 
به تکمیل کار خود بپردازند. ادگار اگا از جمله مهم ترین نقاشانی بود که 

بیش ترین تاثیر را از این چاپ نقش ها گرفت.

دریافتی از طلوع آفتاب؛ اثر کلود مونه ۱87۲

ویژگی های اصلی
1. جست وجو برای دگرگونی و موضوع کلی:

     مهم ترین تفاوت امپرسیونیسم با سبک های پیشیِن آکادمی در توجه 
به جنبه ی پایداری موضوعات بود. نقاشان امپرسیون با توجه به این امر 
که واقعیت تغییرپذیر است، سعی در ثبت دریافت های آنی و احساسات 
مرتبط با خود برای تاثیرگذاری بر مخاطب داشته اند و هدف آن ها -به 
مانند آکادمی- ثبِت دقیِق خود موضوع نبود. نقاشاِن این سبک، معموال 
پشت به موضوع نقاشی می کنند و موضوع را آنی می نگرند و آن را در 
پیوسته  چشم اندازهای  می کنند.  شخصی  اثری  به  تبدیل  خود،  درون 
دگرگون شونده ، نقاشان را مجبور می کند از جزییات بگذرند و به دنبال 

القاکردِن تصویری کلی از موضوعات باشند.

۲. رنگ های مکمل:
     اگر تقریبا یک دقیقه به یکی از  رنگ های درون چرِخ رنگ روبه رو 
نگاه کنید و سپس چشمان خود را ببندید، رنگ مقابِل آن در تاریکی 
روی شبکیه ی چشم شما پدیدار می شود! امپرسیونیست ها از این کارکرِد 

رنگ ها برای درخشان و پُرتوان کردِن کارهای 
خود استفاده می کنند. از به کاربردِن رنگ های 
قرار  با  و  می کنند  پرهیز  خاکستری  و  تیره 
رنگ های  کنار  در  خالص  رنگ های  دادن 
با  وسیع  قسمتی  کردن  رنگ  یا  خود  مکمِل 

رنگ مکمل، بر تاثیرگذاری اثر می افزایند. 

ادگار دگا؛ رقصندگان روی استیج ۱878
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سبک های پیشین
گرفت.  شکل  رئالیسم  و  رمانتیسم  از  پس  درواقع  امپرسیونسیم       
تخیالت  و  عواطف  احساسات،   نشان دادن  بر  اصلی  توجه  رمانتیسم  در 
و به طورکلی دنیای درونی نقاش بود، درحالی که در رئالیسم تالش در 
نشان دادن هرچه دقیق تِر طبیعت با رویکردی علمی و بدوِن افزودِن نگاه 
موضوعات  از  این که  با  دو،  این  میانه ی  در  امپرسیونیسم  بود.  شخصی 
بیش تری  تاکید  اما  می کند  استفاده  انسان ها  و  طبیعت  مانند  خارجی 
و دوستانش  مونه  تا خود موضوعات.  دارد  بازنمایی آن ها  روی شیوه ی 
نقاشی  می بینند  که  آن گونه  بلکه  هست  چنان که  نه  را  خود  موضوع 
می کنند. اکنون فراینِد دیدن -و نه آن چه دیده شده- موضوع بازنمایی 
است. وسایل اصلی آن ها در بازنمایِی این فرآیند، نور و یا رنگ خالص 

است که این دو برای امپرسیون ها یکی ست. 
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 مجموعه ی پشته ی خرمن در نور های مختلف،
 کلود مونه

     رنگ های روشِن خالص و غلیظ، به کمک بی شمار ضرباِت یکنواخِت 
فضای  یکدیگر،  کنار  در  و  منفرد  به صورت  قلمو، هرکدام  ریِز  و  محکم 
که  احساسی ست  بازنموِد  که  می کنند  ایجاد  را  رنگ ها  از  شورانگیزی 

طبیعت در نقاش القا می کند. 

3. از بین رفتن مرز اجسام:
و پس زمینه  پیش زمینه  در  روشن  و  رنگ های خالص  از  استفاده       
باعث  عقب،  و  جلو  در  سرد  و  گرم  فام های  از  استفاده  هم چنین  و 
می شود پرسپکتیِو جوی )تیره و واضح در پیش زمینه و مبهم و روشن 
در پس زمینه( و پرسپکتیِو رنگی )فام های گرم در جلو و فام های سرد 
در عقب( در نقاشی های امپرسیونی از بین برود. همین طور استفاده از 
ضربات سریع قلم و رنگ های خالص، موجب محو شدن مرزهای اجسام 
می شود. با از بین رفتِن این مرزها، اهمیت اجسام به نفع اهمیت نور و 
از  این عدم وضوح، دریافت ما  به دلیِل  رنگ کاهش می یابد. هم چنین 
اجسام در نگاه اول شاید مایوس کننده به نظر برسد، ولی درست به مانند 
تاثیِر  رنگ های خالص می توانند  موسیقی می بریم،  از  که  مبهمی  لذِت 

شگرفی در بیان احساسات نقاش داشته باشند. 

را  آزاد  نقاشاِن هوای  تیره رنِگ  و  واقع نما  نقاشِی       گئورک اشمیت، 
با  نقاشی  و  می کند  تشبیه  کردن  هنگام صحبت  ما  معمولِی  صوِت  به 
دارم که  ))دوست  مونه:  قول  به  ما.  آوازی  آواِی  به  را  رنگ هاِی خالص 
نقاشی کنم به همان صورتی که پرنده می خواند((. افزودِن بُعِد موسیقایی 
دستاورد  مهم ترین  بی شک  رنگ-  آزادسازی  تعبیری  به  -یا  نقاشی  به 

هنری امپرسیونیست ها محسوب می شود.

اثر رنوار اوگوست پیو )گالت دوال مولن در رقص( 

4. نور پردازی:
     شاید بتوان شورانگیزترین مشخصه ی امپرسیونیسم را بازی با نور 
گالت  اثِر  به  مثال  به عنوان  دانست.  انعکاس موضوعات  تأللو آن در  و 
دوال مولن در رقص تابلویی از پیو اوگوست ِرنُوار توجه کنید؛ فارغ از 
بازنمایِی حالِت چهره ها و نگاه های یک جماعِت بَشاش به نظر می رسد 
را  بیننده  نظر  چهره ها،  و  لباس ها  روی  موجود  نورهاِی  دل انگیِز  تأللو 
دیده  راه راه  لباس های  با  بانویی  پیش زمینه  بر  می کند.  جلب  خود  به 
لباسش می تابند،  بر  از البه الی درختان  می شود که تکه های نوری که 
درخشندگِی بسیاری به آن می دهد. هم چنین بخشی از صورِت او با نور 
با  دارد.  نور  متمایزکننده ی  نقِش  از  حکایت  که  شده  پوشانده  سایه  و 
پیش رفتن در پس زمینه، از شفافیت چهره ها کاسته می شود و تنها فضا 

و نور باقی می مانند. 

اثر  به بررسی  پشته های خرمن،  نقاشی       هم چنین کلود مونه در 
نور در ساعاِت مختلف بر دگرگونِی شیوه ی دیده شدِن آن ها می پردازد. 
این بررسی، موضوع نقاشی را فراتر از آن چه که از آن نقاشی می شود 
می برد و آن را به دنیاِی درونِی فرد و شیوه ی به کاربردِن رنگ ها توسط 

او باز می گرداند.

۵. مکان نقاشی:
دعوت  را  خود  دوستاِن  امپرسیونیسم ها،  تالش گرترین  از  مونه،       
)موضوِع  نقش مایه  برابِر  در  هرگز جز  و  کنند  ترک  را  آتلیه  تا  می کند 
دلخواِه کشیده شدن( چیزی نکشند. به همین دلیل، حضور در طبیعت 
و انتظاری برای یافتِن لحظه ی آنی و دریافِت مستقیم از آن، به وسایِل 
جستجوی  در  رود،  در  کوچکش  قایق  با  خود  مونه،  شد.  اضافه  نقاش 

مداوِم این لحظه ها و جلوه های یکتا و تکرارنشدنی در طبیعت بود. 

ادوارد مانه، مونه مشغول به کار در قایق خود، ۱87۴
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6. شیوه ی نگریستن:
بار نقاشِی  اولین       شاید اگر برای 
امپرسیون ها را از نزدیک ببینید، جز 
حرکاِت سریع قلم، رنگ های منفرد و 
نصیب تان  چیزی  موهوم،  تصویر های 
کلِی  فلسفه ی  به  اگر  ولی  نشود! 
می شوید  متوجه  کنید،  توجه  آن ها 
و  کلیات  نشان دادِن  پِی  در  آن ها  که 
برانگیختِن شوری در بیننده به کمک 
نور و رنگ های خالص می باشند. پس 
بگیرید  فاصله  نقاشی  از  کمی  باید 
ُکلیِت  و  بروند  بین  از  جزییات  تا 
بصرِی  تجربه ی  شاید  شود.  پیدا  آن 
اثر  از  فاصله گرفتن  با  که  معجزه ای 
لکه رنگ هاِی  آن  پیداکردِن  معنی  و 
گیج کننده ی ابتدایی، به بیننده منتقل 
امپرسیونیسم  اصلی  هدف  می شود، 

لئونوید آفرموباشد.
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مضامین اصلی
1. تصاویر زندگی روزمره:

     دل انگیزکردِن همین لحظه های معمولی که در زندگِی روزمره با آن ها 
سروکار داریم از جمله اهداف امپرسیونیست ها بود.

تام ناچرینر

که  می کنند  وانمود  و  می کنند  بحث  من  هنر  به  راجع  همه 
الزامی ست که فهمیده شود، درحالی که  انگار که  را فهمیده اند،  آن 

به سادگی الزم ا ست که دوست داشته شود. )کلود مونه(

۲. طبیعت:
     همان طور که توضیح داده شد،  طبیعت مکانی ست برای جست وجوی 
لحظات ناب و حالت های تکرارنشدنی که تمامی وسایِل مورد نیاز نقاش، 
از قبیل نور و رنگ و دگرگونِی لحظه ای، در آن به شکل طبیعی وجود 

دارد. 

3. مردم:
     در چهره های نقاشی هاِی امپرسیون، عموما نور و جالی تأثُربرانگیِز 
و  ساده  زندگی  محیط  و  روستاییان  می کند.  بازی  را  اصلی  نقش  آن، 
طبیعی آن ها، کارگران در حین کار،  اجتماعات مردم در جشن ها و دیگر 
جلوه های ارتباط انسان با طبیعت، از عالقه مندی های امپرسیونیست ها 

به شمار می رود. 

4. پاریس:
      با انقالب صنعتی فرانسه، مدرن شدن پاریس و همین طور حضوِر 
ابتدایِی نقاشان امپرسیون در فرانسه، این شهر به عالقه مندی های نقاشان 
نورهای  از  مملو  خیابان های  روز،  مد  لباس های  با  زن هایی  افزوده شد. 
طالیی رنگ و انعکاس آن ها در خیسِی خیابان به همراه رفت وآمِد دائمِی 

مردمان، جلوه های نابی را برای نقاشان فراهم می آورد. 
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بردیا نبوی
 دانشجوی مهندسی مکانیک، 
مقطع کارشناسی، ورودی ۹۸

راز فام

     زندگی وجوه گوناگونی دارد، اعم از: کار، تفریح، تحصیل و ... . در 
اثناِی گم گشتگِی آدمی میان روزمرگی ها، عناصر متعددی وجود دارد؛ 
چه بسا پنهان از دیدگان. اشیاِی پیراموِن ما هرکدام با زبانی با ما سخن 
این  باطن ترجیح می دهد.  بر  را  افسوس که بشر ظاهر  می گویند؛ ولی 
گویش های  از  یکی  هستیم.  غافل  آن  از  ما  که  است  علمی  پدیده ای 

اجسام، رنگ نام دارد.

     در دنیای پیرامون ما رنگ های مختلفی وجود دارد که هرکدام از 
و  سبز  قرمز،  اصلی:  رنگ های  از  متفاوتی  غلظت هاِی  ترکیِب  از  آن ها 
آبی )موسوم به RGB( ایجاد شده اند. هر یک از این  رنگ ها تفاسیری 
دارند و در خودآگاه و ناخودآگاه انسان تاثیرگذارند. در ادامه به بیان این 

اثرگذاری ها می پردازیم.

قرمز:

     ُسرخ بیان گر شور و هیجان است. تحریک کننده ی اعصاب بوده و 
به خود جلب می کند؛ چنان که مشاهده ی  قابل توجهی  به طور  را  توجه 
باشد.  عصبانیت  برانگیزنده ی  و  آزاردهنده  می تواند  آن  طوالنی مدِت 
این  ویژگی هایی است که می توان در مورد  از  انرژی زایی  و  نیروبخشی 
لُون به آن اشاره کرد. عالوه بر این، در فرهنگ ملل و ذهن افراد به عنوان 
تناقضی  تنفر شناخته می شود.  و  فداکاری  آتش،  نماِد عشق، خشونت، 
بسیار زیبا که می تواند مفاهیِم کامال مجزایی القا کند. شایان ذکر است 
که این رنگ سبب ترشح اندروفین شده که مسبب تشدیِد ضرباِن قلب 
و سرعت تنفس است. کاربرد عمده ی آن در تصویربرداری تئاتر، حیات 

وحش و آثار سورئال است.

آبی:

     رنگ مورد عالقه ی عموم مردم است. طبق تحقیقات روان شناختی، 
علت این موضوع می تواند آبی بودن آسمان و مشاهده ی مداوم آن در 
طول زندگی باشد. رنگ آبی سبِب تولیِد مواِد شیمیایِی آرامش بخش در 
بدن می شود و به رنگ آرامش معروف است. با توجه به تیره یا روشن 
بودن آن، احساسات متضادی در فرد ایجاد می کند. آبِی روشن، یادآور 
یأس و نومیدی است؛ درحالی که در نقطه ی مقابل، گستره ی تیره ی آن 
بیان گر قدرت است. در هنر معماری به منظوِر کاهِش احساس گرمی، در 
اتاق های آفتاب گیر استفاده می شود تا با تولیِد حِس سرما، سبِب حالِت 
موثر  روانی  فشارهای  و  استرس  کاهِش  براِی  هم چنین  گردد.  سردی 
است. این درحالی ست که برای تعدیل احوال، توصیه می شود در کنار 

رنگ قرمز از آن استفاده شود.

رنگ قرمز؛ تحریک اعصاب، نماد سرعت

سبز:

     رنِگ طبیعت که به علِت ذاِت التیام بخِش درختان و گیاهان، سبب 
قرار  استقبال  مورد  مردان  توسط  بیش تر  تیره  سبز  می شود.  آرامش 
می گیرد. وجود رنگ سبز در تصویر بیان گر رشد و شروع دوباره است؛ 
که به طور عمده در عکاسی از طبیعت با آن مواجه می شویم. در دسته ی 

رنگ های میانی قرار دارد که نه گرم است و نه سرد.

نارنجی:

     پیوسته در طبیعت ظاهر می شود و چهره ای آشنا، همچون فام سبز، 
برای انسان به شمار می رود. تشدیدکننده ی حِس ماجراجویی است. در 
زیرگروه رنگ های گرم قرار می گیرد. سردتر از رنگ قرمز است، که این 
امر خستگی ناشی از مشاهده رنگ سرخ را کاهش می دهد. با این حال، 
هم چنان مانند امواج قرمز، گیرایی باالیی دارد. استفاده از رنگ های سرد، 
مثل آبی در پس زمینه و ترکیب بندی تصویر با نارنجی، باعث جلب توجه 
زیادی می شود؛ همان طور که در عکس های گرفته شده در زمان طالیی 

)گرگ ومیش( شاهد این جذبه هستیم.

صورتی:

     ازجمله نادرترین الوان در طبیعت است. از لحاظ تاریخی بازگوکننده ی 
و  آبی  رنگ های  با  ترکیبی  به صورت  است.  ثروت  و  سرمایه داری  نظام 
بیش ترین  بنفش،  یعنی  آن  تیره تر  طیف  می شود.  به کارگرفته  بنفش 

رنگ ابی؛ القا ارامش

ترکیب رنگ های نارنجی و آبی؛ افزایش جلب توجه و آرامش
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جذابیت را برای مخاطب فراهم می کند. محققان معتقدند که شادابی و 
نشاطی که صورتی ایجاد می کند، سبب محبوبیت فرد در میان سایرین 

می شود.

زرد:

     بازتاب دهنده ی شدید نور است؛ به همین علت در مطالعه ی متون، 
باعِث آزاردیدِن چشم هاست. تلقین کننده ی حس گرما و صمیمیت است. 
از جمله ی پیچیده ترین رنگ هاست که تاثیرات گوناگون دارد. درحالی که 
براِی عموِم افراد، فامی دل پذیر است، برای برخی افراد پیامدی متفاوت 
دارد، به طوری که قرارگیری در اتاق های زرد می تواند سبب عصبانیت 
این  در  کودکان  که  شده است  مشاهده  آزمایشی،  در  حتی  شود.  رنگ زرد؛ محرک اعصاب، جلب توجهافراد 

اتاق ها بیش تر می گریند. سبب افزایش سوخت و ساز بدن می شود. توجه 
را مانند سایر رنگ های مذکور به خود جلب می کند.

     با توجه به اهمیت این اطالعات، توصیه می شود که هر فرد، مخصوصا 
دهند.  ارتقا  زمینه  این  در  مطلوبی  حد  تا  را  خود  دانش  هنرمندان، 
تاثیرگذاری رنگ ها به گونه ی شگفت انگیزی باالست که می توان با نشان 
دادن تصویری واحد، اما با ترکیب رنگ های متفاوت، مضامین کامال مجزا 
و گاه متضاد را به بیننده منتقل کرد. نکته ی مهم این جاست که از این 
حق  مخاطب،  ذهن  در  نفوذ  درعین  تا  کنیم؛  استفاده  به درستی  ابزار 
مطلب را ادا کرده باشیم؛ همان طورکه حسین پناهی گفته است: ))در زیر 

آواری از رنگ ها ناپدید آمد.((

حسین مطلبی
 فارغ التحصیل مهندسی برق و ریاضی محض، 

مقطع کارشناسی، ورودی ۸۹ آشنایی با نرم افزارهای خوشنویسی

    در گذشته برای نوشتِن مطالب، همه ناچار بودند از دست خط خودشان 
استفاده کنند و در نتیجه همواره افراِد زیادی تالش داشته اند تا دست خط 
زیباتر و خواناتری داشته باشند؛ همین موضوع یکی از مهم ترین دالیِل پدید 
آمدِن سبک ها و هنرمندان مختلف در عرصه ی خوشنویسی در دوره های 
مختلف بوده است. ولی با پیشرفِت تکنولوژی و پیدایِش ماشین های تحریر 
و بعد از آن کامپیوترهای خانگی، کامپیوترهای قابل حمل و گوشی های 
هوشمند، رفته رفته مردم از ضرورت داشتِن دست خطی زیبا فاصله گرفته 
و به سمت نرم افزار ها و اپلیکیشن ها روانه شدند. این موضوع خود مزایا 
این  در  نیست.  ما  است که موضوِع صحبِت  داشته  به همراه  معایبی  و 
متن ما به اختصار به معرفی تعدادی از این نرم افزارها خواهیم پرداخت.

     عمدتا وقتی صحبت از خوشنویسی به میان می آید به دلیل گستردگی 
این خط می رود.  به سمِت  زیاِد خط نستعلیق، ذهن همه  و پیشینه ی 
متاسفانه بیش تِر افرادی که عالقه مند به تایپ با فونِت نستعلیق هستند 
از فونت Iran Nastaliq در نرم افزاهای خانواده ی Office استفاده شآن 
نستعلیق  خِط  زیبایی  به  اگر  می کنیم  توصیه  شما  به  لذا  دارد.  وجود 
عالقه مندید از نرم افزارهایی که در ادامه معرفی می شوند استفاده کنید.

از  یکی  و  اجراست  قابل  ویندوز  محیط  در  تنها  نرم افزار  این  چلیپا: 
خِط  برای  نرم افزارها  شناخته شده ترین  و  قدیمی ترین  معروف ترین، 

آن  نرم افزار  این  مهم  قابلیت هاِی  از  یکی  می آید.  حساب  به  نستعلیق 
 Adobe است که می توانید خروجی آن را به نرم افزارهای دیگری مانند
Adobe FreeHand ، PhotoShop و یا Corel Draw انتقال دهید.

ساده ای  کاربری  محیط  دارای  برنامه  این  پارسیان:  خوش نگار 
تحریری  نستعلیق،  ثلث،  نسخ،  خط های  به  نگارش  امکان  و  است 
بر  تنها  نیز  نرم افزار  این  می کند.  فراهم  را  نستعلیق  شکسته  و 
را  آن  خروجی  و  است  استفاده  قابل  ویندوز  سیستم عامل  روی 
داد. انتقال  بعدی  دو  گرافیکِی  نرم افزارهاِی  دیگر  به  می توان 
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امکان  و  است  ویندوز  محیط  مخصوص  نیز  نرم افزار  این  میرعماد: 
تایپ در خطوط خوشنویسی: نستعلیق، شکسته، تحریری، ثلث، نسخ، 
Note�،  WordPad در را  کوفی(  )نوعی  پیرآموز  و  ریحان  و   معلّی 

قرار  کاربر  اختیار  در   Office نرم افزارهای  تمامی  و   Word  ،  pad
کاربری جدا  محیط  دارای  نرم افزار، خود  این  دیگر  عبارت  به  می دهد. 
می شود. اضافه  دیگر  نرم افزارهای  در   Add-on صورت  به  و  نیست 

نرم افزار  انواع  محبوب ترین  و  کامل ترین  از  یکی  کلک  کلک: 
فونت های  بر  عالوه  که  است  ویندوز  روی  نصب  قابل  خوشنویسِی 
در  تغییر  و  مختلف  ترکیب های  ایجاد  امکان  مخصوص، 
می کند فراهم  ثلث  و  نستعلیق  نسخ،  خطوط  در  را  کشیدگی ها 

آدوس و نستگار: نرم افزاِر ویندوزِی آدوس فونت شکسته نستعلیق را با 
تمام زیبایی به راحتی در اختیار کاربران قرار می دهد. نمونه دیگر این برنامه 
به نام نستگار برای نوشتن جمالت کوتاه به خط نستعلیق کاربرد دارد.

 Tahrirgar.com آنالین  خوشنویسِی  سایت  تحریرگر: 
نستعلیِق  فونِت  به  لوح  و  تبریک  متن های  نوشتِن  برای 
متن  کردِن  سایه دار  مانند  امکاناتی  و  دارد  کاربرد  کشیده 
می دهد. قرار  اختیارتان  در  را  کاغذ  و  خط  تنظیمات  خوشنویسی، 

نستعلیق آنالین: NastaliqOnline.ir یک سایت خوشنویسی فارسی 
نستعلیق،  خطوط  به  متن  نگارش  فرصِت  عالقه مندان،  برای  که  است 
را  نیریزی  و  ثلث  معلّی،  طه،  عثمان  شکسته،  کوفی،  اردو،  خودکاری، 
فراهم می کند. شما می توانید پس زمینه و اندازه ی فونت را تنظیم کرده 
و نوشته ی خود را به فرمت های تصویری PNG و JPG ذخیره کنید.

 NastaliqBot تلگرامی  ربات  با  آنالین:  نستعلیق  تلگرامی  ربات 
دسترسی  نستعلیق آنالین  سایت  قابلیت های  از  بخشی  به  می توانید 
پیدا کنید. با ورود به صفحه ربات روی کلمه Start ضربه بزنید سپس 

از  مختلف  نگارش  شکل   ۲۶( قلم  نوع 
 ،  )... و  ثلث  تحریری،  نستعلیق،  جمله 
 ۲۱( رنگ   ، مختلف(  زمینه   ۲۲( زمینه 
اندازه  )سه  فونت  اندازه  و  مختلف(  رنگ 
نهایت  در  و  کرده  تنظیم  را  مختلف( 
عبارت  تصویر  کنید.  تایپ  را  عبارت 
می شود. ارسال  برای تان  خوشنویسی شده 

نرم افزار خوشنویسی برای اندروید: نرم افزارهای مختلفی برای 
خوش خطی و زیبانویسی در گوشی های اندرویدی وجود دارد. خوشنویسی 
کن! و آدوس )خوشنویسی شکسته نستعلیق اندرویدی( دو مورد 
کشیدگی  تغییر  مثل  مختلفی  امکانات  که  هستند  برنامه ها  بهترین  از 
می دهند. قرار  شما  اختیار  در  را   ... و  زمینه  رنگ،  تغییر  حروف، 
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 فناوری در هنر

     آیا دوره ی جدیدی در هنر آغاز شده است؟ تا چه اندازه تکنولوژی 
می تواند در هنر پیشرفت داشته باشد؟ آیا روزی خواهد رسید که دیگر 
قلم مو و رنگ، کاربردی نداشته  باشد و ربات ها جایگزین هنرمندان شوند؟

     پاسخ این سواالت را گذر زمان مشخص می کند ولی بی شک هیچ گاه 
ربات ها نمی توانند جایگزیِن هنِر دست شوند. همان طور که نمی توان در 
باغچه ای وسیع به جای گل های طبیعی، گل های مصنوعی کاشت؛ زیرا 
هیچ گاه آن عطر و بو و شادابِی گل طبیعی را نخواهد داشت. در ادامه به 

معرفی دو ربات نقاش در داخل و خارج از کشور می پردازیم.

ربات آیدا )اولین ربات انسان نمای نقاش در دنیا(
     ربات انسان نمای نقاش با نام آیدا )Ai-Da( که اسم آن از نام اِیدا 
نوزدهم،  قرِن  پیشروِی  ریاضی دان زن   ،)Ada-Lovelace( الولِیس 
الهام گرفته  شده است تا تقدیر و افتخاری بر فعالیت های این زِن برنامه 

نویِس رایانه باشد.

     این ربات انسان نما می تواند تصاویر را با استفاده از هوش مصنوعی 
و با کمک بازوی رباتیکی و دوربینی در بدنه و یک میکروتراشه که در 
چشم این ربات کار گذاشته شده است، پردازش کرده و آثار هنری زیبایی 
خلق کند. استفاده از پوسته ی سیلیکونی در آیدا باعث شباهت بیش تِر 
آن به انسان شده است؛ از ویژگی های جالب آن دهانی متحرک است که 
باعث می شود این ربات بتواند حرف بزند، پلک بزند، راه برود و همچنین 

یک قلم و یا یک مداد را در دست بگیرد و از انسان زنده پُرتره بکشد.

     از میان هنرمندان، اوگوست رودین بیش از ۴ دهه روی تندیِس 
دروازه ی جهنم کار کرد و همچنین لئونارد داوینچی، نقاشی معروف 
مونالیزا را طی ۱۵ سال کشید. ولی ربات آیدا فقط به ۲ ساعت زمان 
اولین  آیدا  کند.  خلق  را  معاصر  نقاشی های  پیچیده ترین  تا  دارد  نیاز 
ربات هنرمند و نقاش جهان است که موفق شده است تابلوهای نقاشی 
و انتزاعی امروزی ای را خلق کند که ارزش برپایی نمایشگاه دارند. قرار 
تاکنون خلق کرده در سال  آثار هنری زیبایی که  از  نمایشگاهی  است 

جاری، در دانشگاه آکسفورد برپا شود.

     آیدا میلر مدیر نمایشگاه در این باره می گوید: ))به آینده ی آیدا در 
نقاشی امیدوار است ولی قرار نیست ربات ها جایگزیِن هنرمنداِن انسانی 
شوند. همان طور که عکس و عکاسی جایگزین نقاشان شدند. البته با این 

کار شاهد یک حرکِت هنرِی جدید در زمینه ی هوش مصنوعی بوده ایم. 
حرفه ای  نقاِش  رباِت  اولین  که  آیدا،  آثار  که  هستیم  هیجان زده  بسیار 
به شمار می رود، را به نمایش بگذاریم. آیدا به عنوان یک ربات، برای ایجاد 
آثارش از فرآیندها و الگوریتم های هوش مصنوعی کمک گرفته است و 
آثار او ما را تشویق می کند که در مورد هوش مصنوعی و موارد مصرف 

تکنولوژیکی آن و سوءاستفاده های احتمالی اش بیش تر فکر کنیم.((

ربات نقاش ایرانی )تبدیل عکس به نقاشی(

  The Gates of Hell۱

     محققان دانشگاه خواجه نصیر طوسی موفق به طراحی رباتی شده اند 
که در کوتاه ترین زمان ممکن عکس را به نقاشی تبدیل می کند. در این 
ربات نرم افزاری تعبیه شده است که می تواند در کوتاه ترین زمان ممکن، 
با توجه به کیفیت تصویر، عکس را به نقاشی تبدیل کند. کاغِذ مورِد نیاز 
این ربات کاغذ گالسه است. عکسی که گرفته ایم، ابتدا به تصویِر بُرداری 
قابل فهم تر  و  خواناتر  رایانه  برای  بُرداری  تصاویر  زیرا  می گردد.  تبدیل 
پیش  از  الگوریتم های  سری  یک  براساس  نرم افزار  این  سپس  هستند. 

تعیین شده، عکس را روی کاغذ طراحی می کند.

     این ربات، سبک وکم هزینه است. محققان دانشگاه خواجه نصیر سعی 
کرده اند سرعت و سختی این ربات را افزایش دهند تا فرآیند نقاشی با 

دقت و سرعت باالتری انجام بگیرد.

نوشین قنادی
 فارغ التحصیل مهندسی مکاترونیک،

مقطع کارشناسی، ورودی ۹۲
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علی محمد پرورش
 دانشجوی مهندسی عمران،

 مقطع کارشناسی، ورودی ۹۵
 دبیر کانون

گزارش فعالیت های کانون

))جام  تجسمی  هنرهای  جشنواره ی   و  نمایشگاه  برگزاری 
عقیق((، اسفند ۹۷

از  ساالنه  نمایشگاه  برگزاری  کانون،  فعالیت های  مهم ترین  جمله  از 
و  شناسایی  نمایشگاه  این  اهداف  که  بوده است  شریفی ها  هنری  آثار 
ایجاد عالقه مندی در دیگر دانشجویان  و  شناساندن هنرمندان شریفی 
در  که  از جشنواره  دوره  در چهارمین  می باشد.  هنر  به  پرداختن  برای 
اسفند ۹7 برگزار شد، بیش از ۲00 اثر هنری از قریب بر ۵0 هنرمند به 
نمایش گذاشته شد. در مراسم اختتامیه با حضور دکتر حسینی )معاون 
محترم فرهنگی(، خانم نعمتی )کارشناس فرهنگی وزارت علوم( و جناب 
بزرگمهر حسین پور )از مشهورترین نقاشان و کاریکاتوریست های کشور( 
جوایزی به نفرات برتر در زمینه های نقاشی، خوشنویسی و صنایع دستی 

اهدا گردید.

فرهنگی،  کانون های  نوروزی  جشن  برگزاری  در  همکاری 
اسفند ۹۷

      در اسفندماه ۹7 برنامه  ی ))جشن نوروزی کانون های فرهنگی(( با 
همکاری تعدادی از کانون های فرهنگی برای اولین بار برگزار شد. کانون 
برنامه مشارکت داشت و کاریکاتوری که  این  نیز در  هنرهای تجسمی 
از دکتر حسینی، معاون محترم فرهنگی، کشیده شده بود در این برنامه 

تقدیم ایشان گردید.

همکاری در برنامه ی ))شریف زیبای من(( با برگزاری غرفه ی 
صنایع دستی شریفی ها، نقاشی دیواری و برنامه ی سفالگری 

که با استقبال کم نظیری مواجه شد، اردیبهشت ۹۸
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معاونت  نقاشی ستون های همکف ساختمان  و  رنگ آمیزی 
مراسم  برای  ساختمان  تزیین  در  همکاری  و  فرهنگی 

استقبال از ورودی های جدید، شهریور و مهر ۹۸
همکف  در  کانون  فعالیت های  معرفی  غرفه ی  برگزاری 
فروش  و  دیواری  نقاشی  با  همراه  ابن سینا  ساختمان 

صنایع دستی شریفی ها، مهر ۹۸

دانشجویی  آحاد  معرفی  جشنواره ی  در  غرفه  برگزاری 
)نماد(، آبان ۹۸

     در این غرفه که یکی از پربازدیدترین غرفه ها بود، برنامه هایی از قبیل 
اجرای زنده ی خوشنویسی، کارگاه سفالگری، اجرای زنده ی قالب گیری 

از چهره و دست، نقاشی دیواری و فروش صنایع دستی برگزار شد.

برگزاری اولین دورهمی هنرمندان شریفی، آبان ۹۸
     طی این برنامه، بیست نفر از دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاه 
که در یکی از زمینه های نقاشی، خوشنویسی، صنایع دستی و هنرهای 
دیجیتال تخصصی داشتند، گرد هم آمدند و به فعالیت هنری پرداختند.

بازدید از مجموعه ی فرهنگی-تاریخی سعدآباد )ویژه دانشجویان 
دختر شریفی(، آبان ماه ۹۸
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سمن قزوینی
 دانشجوی مهندسی شیمی، 

مقطع کارشناسی،  ورودی ۹4 طنز هنری

برگزاری کالس ها و کارگاه های هنری
ترم های گذشته در  پاییز ۹8، کانون همچون  و  تابستان  بهار،       در 
بیش از ۱0 زمینه  کالس و کارگاه هنری برگزار کرد که از جمله ی آن ها 
می توان به نستعلیق، خط سفیر، خط کرشمه، خوشنویسی با خودکار، 
دیجیتال،  نقاشی  تصویرسازی،  آبرنگ،  و  مدادرنگی  با  نقاشی  سیاه قلم، 
نمود.  اشاره  و معرق  پارچه  نقاشی روی  مانداال، سفالگری،  نقاشی خط، 
این دوره ها حتی در طول ترم تابستان ۹8 نیز برگزار شد. در حال حاضر، 
و  فارغ التحصیالن  دانشجویان،  از  اعم  که  هنرجو   ۱00 قریب  ترم  هر 

کارمندان دانشگاه می باشند در این دوره ها شرکت می کنند.

 کروناییان و قرنطیسم

دیدن ویدیو های رندوم در یوتیوب  درست کردن مقدار زیادی ساالد تالش برای خلق یک اثر و شکست خوردن :) 

درست کردن غذاهای جدید  ورزش، ورزش، ورزش !!!    کتاب خوندن



  هنوز از کودکی خاطراتی به یادمان می آید، آن هایی که در تک تک شان خاطره ی شادی یا غم بسیاری ست که در آن زمان احساس می کرده ایم و حاال به هیچ صورت از یادمان نمی رود
یادمان بیشتر  که  می رفتیم  سمت هایی  به  وقت ها  گاهی  و  می شد  مقایسه  خاطرات  آن  با  مشابهی،  تجربه ی  هر  زندگی،  در   بعدها 
داشتیم به یاد  خاطرات  از  که  همانی  می شد  چیزها،  بِد  یا  خوب  وقت ها  گاهی  حتی  گذشت.  چه  ما  بر  نکنیم،  فراموش  که    بیاید، 
عزاداران تمامی  به   می کنیم  تقدیم  را  خیال  نقش  گاهنامه ی  ببریم.  یاد  از  هیچ وقت  نمی توانیم  را  امسال  خاطرات  جان گدازترین  از  هواپیما،   سقوط 
ابیات می کنیم  دعوت  شریف  دانشگاه  دانشجویان  تمامی  از  خیال  نقش  مسابقۀ  در  راستا  همین  در  دلشان.  سوز  بر  باشد  مرهمی  آن که  امید  به  حادثه،   این 

را با خودکار برای ما نوشته و به دفتر کانون هنرهای تجسمی واقع در ضلع شرقی ساختمان معاونت فرهنگی تحویل دهند

به زیباترین و دل نشین ترین دستخط ها هدایایی به رسم یادبود اهدا خواهدشد

از خون جوانان وطن الله دمیده
از ماتم سرو قدشان، سرو خمیده

در سایه گل بلبل از این غصه خزیده
گل نیز چو من در غمشان جامه دریده
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