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 سرمقاله

رابطه ی هنرمند با تنهایی چیست؟ 

احساس تنهایی! 

بود؛  روبه روی مان  جهان  در  دیگر  جهاِن  یک  یافتِن  همان  هنر  اگر 
اگر این دیدن، نوشتن و خواندن میراثی بود که هنرمند در پی کاویدِن 
رنج آلوده ای در همان جهاِن شخصی اش برای مان هدیه آورده بود؛ آن گاه 
می دهد. او  به  مردمان  ما  که جهاِن  نامنصفانه ای ست  »تنهایی« جزای 

خود را تنها دیدِن هنرمند، گاهی در پس آن نهفته است که »زمانی که 
ناب به نظر می رسد، نزدیک می شود،  از دور، اصل و  به هر چیزی که 
همه چیز  بدلی بودن  به  است  ممکن  و  نیست،  بیش  اَدایی  می بیند 
می نامند،  هنرش  و  زندگی  مردمان،  آن چه  همه ی   از  یا  کند،  فکر 
به  ایمان  تنها  بیافتد که  به ورطه هایی  گوشه گیری کند و بدین طریق 

خودش و هنرش ممکن است نجاتش دهد.«

تنهایی  احساس  پیش، دچار  از  بیش  روز ها  این  ما  بسا همه ی   چه 
می شویم. در این روز ها که دیگر شادِی برخورد های تصادفی با یک دیگر را 
کم تر می چشیم و نهایت ارتباطمان، دیدن دوست و شنیدن احواالتش از 
طریق تصویر های دیجیتالی ست، و یا حتی بدون دیدن چهره ی دل انگیز 
دوست و تنها با خواندن کلماتی که بر صفحه ی شبکه های اجتماعی نقش 
می بندد؛ نه آغوشی و نه لمسی. با این وجود، این شکل از تنهایی را تا حدی 

می دهیم.  تسکین  پرسیدن ها  احوال  و  خبرگرفتن ها  همین  با 

صالح فیاض
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سرخورده  می کردی،  تصور  که  نیستند  چیزی  آن  دوستانت،  چه  و  همکاران  چه  مردم،  چه  داری،  دوست شان  که  کسانی  می بینی  وقتی   «
چه  دیگر  بوده است.  سراب  همه چیز  می شود،  معلوم  بعد   ... و  می شوی  دلبسته  او  به  می بینی،  کسی  در  را  خودت  آرزوهای  هربار  می شوی. 
هم  موسیقی  حال  و  حس  نمی بینم((  کس  اندر  ))یاری  که  شرایطی  در  می گیرد.  نشأت  دوستی  و  عشق  از  موسیقی  می ماند.  دلخوشی  جای 
می گویم،  که  می شوم  خسته  آن قدر  گاهی  است.  اصل  موسیقی  من  برای  بوده ام.  تنها  هدفم  در  همیشه  می کنم  احساس  نیست.  فراهم 
هستم.« تنها  نگاه  این  در  و  می کنم  نگاه  موسیقی  به  دیگری  دریچه ی  از  من  می کنم.  تنهایی  احساس  من  گذاشته ام.  پا  وادی  این  به  چرا 

 “ محمدرضا شجریان، از کتاب “ راز مانا

ولی قسمی  دیگر از تنهایی وجود دارد که تنها هنرمند  آن را درمی یابد 
و آن، همان تنهایِی غیرقابل تسکیِن بشری ست. هنرمند، روبه روی خود، 
مسیری را می بیند که در نقشه ی مردماِن سرزمینش خط کشی نشده است 
و گاهی خود به تنهایی باید راهی در بی راهه بسازد. و در این راه، بیش تر 
کند.  باور  و  عادت  آن  به  تا  زندگی می کند،  نگاهش  و  نزدیک خودش 
یکجور  تنهایِی ناشی از پیدا کردِن چیزی متفاوت در خودش؛ که می بیند 
دیگری باورش نمی کند. یا حتی با وجود آن که خود احساسش می کند، 
دهد. نشانش  بتواند  تنها  شاید  کند.  بیان  به راحتی  را  آن  نمی تواند 

این همان احساس تنهایی ست که هنرمند به سمت بیانش گام برمی دارد؛ 
گام برداشتن به سمت بیاِن تنهایی ای که گاهی در میان دیگر مردمان 

می کند. تنهاترش 
شجریان، زندگی را هنرمندانه  می خوانَد، و ما در پِس گوش سپردن به 
نوای عشقی که در آن، هرچند نهان اما پیوسته، می شنویم، چه بسیار که تنها 
شدنش را دیدیم و چه بسیار که تنها شدِن آزادی خواهان دیگر را هم ببینیم.

این شماره از گاهنامه را تقدیم می کنیم به صدای مردم ایران و به همه ی 
دوست دارانش؛ بزرگمردی که هنرش همچون حافظ و سعدی، تا روزگار 
باقی ست، از یاد و خاطِر مردم و فرهنگ این مرز و بوم پاک نخواهد شد.

اگر می شد صدا را دید
چه گل هایی، چه گل هایی 

که از باغ صدای تو به هر آواز می شد چید 
اگر می شد صدا را دید

» محمدرضا شفیعی کدکنی « 
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بردیا نبوی
 دانشجوی مهندسی مکانیک  
مقطع کارشناسی، ورودی ۹۸  گلستان جمال

دنبال  به  همواره  خاکی،  کره ی  این  بر  پای نهادن  ابتدای  از  بشر 
همواره  چالش،  این  راستای  در  بوده است.  خود  گوناگون  نیازهای  رفع 
خود  پیرامون  محیط  تغییر  دنبال  به  امور،  انجام  در  سهولت  برای 
بناهایی  ساخته است؛  خود  برای  را  سرپناه هایی  و  ابزار  و  است  بوده 
بگذارد. تحیر  دندان  بر  انگشت  آدمی  می شود  باعث  که  شگرف  بس 

 تاریخچه

ساختمان مرکزی

و مهندس مهاجر روس، الکسی مارکف کمک گرفته  شد. سپس با رعایت 
اصول معمارِی ایرانی، نقشه ی تبدیل عمارت به دارالمعلمین تهیه گردید. 
باغ نگارستان نیز به دست علی اکبر باغبان طراحی شد. دبیرستان علمیه 
نیز چندین سال در یکی از این سه بنا دایر بود. با تأسیس دانش سرای عالی 
در خرداد سال ۱۳۱۱، تمام بناها به این دانش سرا اختصاص یافت. اندکی 
بعد، کتاب خانه ی باغ ساخته شد که معاونت آن را پروین اعتصامی بر عهده 
زبان های  کالس های  دهخدا،  لغت نامه ی  مؤسسه ی  هم چنین،  داشت. 
خارجی، جغرافیا و کالس های عمومی دانشکده ی ادبیات دایر شد. عالوه بر 
کرد. به کار  آغاز  مکان  این  در  نیز  اجتماعی  تحقیقات  مؤسسه ی  آن، 
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اثری از کمال الملک

آثار  به خصوص  پیشینیان،  میراث  بررسی  به  نیز  ما  است  شایسته 
بازدیِد مجازی  برای  اخیرا  امکاناتی که  به  با توجه  بپردازیم.  ملت خود 
موزه های  از  یکی  توصیف  به  قلم  لسان  با  شده است،  فراهم  موزه ها  از 
معروف به نام باغ موزه نگارستان می پردازیم. این بنا و باغ آن در سال 
۱۲۲۲ هجری قمری ساخته شد و در زمان ساخت خارج از محدوده ی 
باغ عالقه ی ویژه ای  این  به  قاجار،  قرار داشت. فتحعلی شاه  تهران  شهر 
به  می برد.  به سر  باغ  این  در  را  تابستان  از  مدتی  اغلب  و  می داد  نشان 
مثال،  به طور  می افزود؛  آن ها  تزئینات  و  ساختمان ها  به  جهت،  همین 
به  که  احداث شد  باغ  شمالی  در ضلع  بزرگی  گل خانه ی  او  دستور  به 
به  ابتدا  عازم سفر می شد،  وقتی  فتحعلی شاه  یافت.  نارنجستان شهرت 
برای روز حرکت، سفر  از تعیین ساعت  بعد  باغ عزیمت می کرد و  این 
باغ  این  به  شاهزادگان  و  روحانیون  روز،  آن  در  می نمود.  آغاز  را  خود 
تقدیم  را  هدایایی  احیانا  و  می کردند  دعا  شاه  برای سالمت  می  آمدند، 
می کردند. در سال ۱۲۸۴ با پادشاهی ناصرالدین شاه، این بنا در داخل 
صاحب  قرانیه  کاخ های  ساختن  از  پس  و  گرفت  قرار  جدید  حصار 
گرفت. قرار  حکومتی  نهادهای  اختیار  در  باغ  این  سلطنت آباد،  و 

با گذشت زمان، از آن جا که این باغ دیگر جزو بناهای سلطنتی نبود، 
رو به ویرانی رفت؛ ۲۳ سال بعد، وزارت معارف در این محل سه بنای 
بزرگ ساخت و به دارالمعلمین عالی اختصاص داد. برای این کار از معمار 

جهت  عالی،  دانش سرای  عنوان  با  پهلوی  دوره ی  در  ساختمان  این 
ساخته  انسانی  علوم  و  هنر  زمینه ی  در  متخصصین  تربیت  و  تحصیل 
شد. امروزه نیز این عمارت به عنوان موزه ی مکتب کمال الملک شناخته 
او  از  متاثر  هنرمندان  و  کمال الملک  از  آثاری  نمایش  به  و  می شود 
می پردازد. این بخش خود دارای آثار و قسمت های متعددی بوده اعم از:

نقاشی های کمال الملک: در این قسمت که بخش وسیعی از موزه 
هر  شاگردانش  و  کمال الملک  نفیس  نقاشی های  می دهد،  تشکیل  را 
تماشای  به  این بخش  را حیران می کند. هم چنین می توانید در  فردی 
او  نقاشی های  و  کمال الملک  هنر  از  که  بنشینید  نقاشانی  تابلوهای 
ازجمله ی  دارند.  نگه  زنده  را  او  مکتب  کرده اند  و سعی  گرفته اند  تاثیر 
مارکار  شقاقی،  عفت الملوک  چون  نقاشانی  به  می توان  هنرمندان  این 
کرد. اشاره  حیدریان  محمدعلی  و  کاتوزیان   عباس  قرابگیان، 

دل گشا   ، سالم  تاالرهای  قاجار،  دوران  در  سالم:  صف  نقاشی 
فتحعلی شاه  از  زیبا  بسیار  نقاشی های  از  پر   ، نگارستان  باغ  قلم داِن  و 
نگار  این  رفتند.  بین  از  زمان  گذر  در  آن ها  تمام  که  بود  درباریانش  و 
برتخت نشسته ی  تصویر  که  بود  تمام قد  نقاشي   ۱۱۸ بر  مشتمل 
و  شمالی  بدنه ی  بر  مالزمش   6 و  پسر   ۱۲ همراه  به  را  فتحعلی شاه 
نقش اعیان و رجال و سفرا را بر دو جبهه ی دیگر تاالر نمایش می دهد.
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مجسمه های یونولیتی

تاالر منیر فرماییان

صف سالم فتحعلی شاه

معمارِی داخلی
هم چنین در این بخش آثار وقفی قرار دارند که به مرور زمان به این 

جمله: از  شده است؛  اضافه  گنجینه 
مهندس  از  اهدایی  نفیس،  فرش های  و  اصفهان  قلم زنِی  نقره ای  آثار 

غالمعلی ملول
نقاشی و مینیاتورهای اهدایِی استاد فتح اهلل عباد

ارجمند  جهانگیر  مردم شناسی  مجسمه مینیاتورهای  مجموعه ی 
)مجسمه هایی از جنس یونولیت و سایر موارد دورریختنی که با نهایت 

ظرافت ساخته شده اند(.
گنجینه ی نفیس سوخِت معرق، چرم و مینیاتور استاد علی اسفرجانی 

که در تاالری به نام خودشان به نمایش درآمده است.

تاالر گنجینه ی مفاخر دانشگاه تهران: این مجموعه اخیرا افتتاح 
شده و آثار موجود در آن شامل مجموعه عکس هایی از مراحل کاشت و 
برداشت گندم در منطقه ی کوه بنان کرمان از زنده یاد دکتر محمود روح 
االمینی است. هم چنین برخی از وسایل منزل زنده یاد دکتر محسن مقدم 
باستانی پاریزی  با مرحوم  رابطه  آثاری که در  )صاحب خانه ی مقدم( و 
مجموعه ی  یادشده،  آثار  عالوه بر  چشم گیرند.  بخش  این  در  می باشد 
اهدایی ملک الشعرای بهار، شامل سردیس برنزی ایشان، دست نوشته و 

تعدادی از کتاب های ایشان هم در این تاالر نگهداری می شود. 

 تاالر منیر فرماییان

سردیس حکیم فردوسی

کلکسیونر  و  نقاش  فرمانفرمائیان،  شاهرودی  منیر  اسم  به  تاالر  این 
تهرانی است. در این تاالر حدود ۵۱ مورد از آثار وی به نمایش درآمده 
است که شامل ترکیباتی از آینه کاری با اصول هندسی، معماری اسالمی، 

نقاشی پشت شیشه و ... می شود.

 این سردیس برنزی به مناسب جشن هزاره ی فردوسی و با کمک مالی 
دانشجویان ایرانی مقیم اروپا به خصوص فرانسه توسط لرنزی، مجسمه ساز 
فرانسوی ساخته شد. با وجود کم بودن مبلغ کمکی دانشجویان، او از هدف 
ارزشمند آن ها مطلع بود و به همین دلیل ساخت این مجسمه را قبول 
کرد. پیش از ساخت مجسمه او از دانشجویان ایرانی خواست تا شعرهای 
فردوسی را برایش بخوانند تا تصویر ذهنی بهتری از او داشته باشد. پس 
از اتمام ساخت مجسمه، آن را در مقابل دانشکده ی ادبیات، که آن زمان 
در باغ نگارستان قرار داشت، نصب کردند. محمدابراهیم باستانی پاریزی 
نیز در کتاب ))شاهنامه آخرش خوش است((، از آن دانشجویان نام برده 
به  در گذشته  بدانید  است  آورده است. خوب  را  آن ها  همکاری  و شرح 

محوطه ی سردیس فردوسی، گلگشت فردوسی می گفتند.
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جایی که  باغ هاست.  چشم نوازترین  از  یکی  گفت  می توان  جرات  به 
ماند.  امان  در  مدتی  برای  روزمرگی  و  شهر  دغدغه های  از  می توان 
را  انسان  هم  تابستان  در  بلکه  بهار،  در  نه تنها  که  ارغوانی  شکوفه های 
می باشد.  بهار  و  پاییز  بازدید  برای  زمان  بهترین  ولی  می کنند.  شیدا 
هم چنین یکی از جذاب ترین بخش ها چند میز و صندلی کهن است که 
به کافه رستورانی زیبا تبدیل شده است. کنار آن حوض حافطیه ی آن که 
با الگوگیری از نمونه ی اصلی در شیراز ساخته شده است. جوی جاری، 

نغمه هزاران، و عطر گل های بهاری هوش را ز سر انسان می برد.

با تمام این گونه های گیاهی و شرایط جوی انتظار می رود که کاوش 
برای پیداکردن این مکان را از مناظق شمالی تهران شروع کنیم، ولی 
تهران در میدان  نگارستان  باغ  واقع شده است.  نگارستان در قلب شهر 
واقع  شریعتمداری  خیابان  در  دانش سرا،  خیابان  انتهای  بهارستان، 
شده است. برای بازدید حضوری )با توجه به این که هیچ گاه حقیقت چون 
مجاز نباشد( می توان از متروی بهارستان یا سامانه ی خط ویژه ی امتداد 

خیابان جمهوری، ایستگاه بهارستان، استفاده کرد.

دانشگاه تهران امکان بازدید مجازی از این موزه را نیز فراهم کرده است 
که از طریق صفحه ی رسمی آن قابل دسترسی است:

باشد که هریک از ما سازنده ی فرهنگ و هنر برای خویشتن و 
سایرین باشیم.

سقاخانه ی مدرن

یافتن جوهر نهان

 negarestan.ut.ac.ir
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نوشین قنادی
 فارغ التحصیل مهندسی مکاترونیک

مقطع کارشناسی، ورودی ۹۲
مصاحبه با زهرا عابدینی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته ی فیزیک از دانشگاه شریف

برای مصاحبه ی این شماره از گاهنامه، سراغ زهرا عابدینی رفتیم. 
ایشان نیز در کمال حوصله به تمامی سواالت ما پاسخ دادند. در این جا 
از زمانی که ایشان به ما اختصاص دادند صمیمانه تشکر می کنیم.

سالم، لطفا خودتان را معرفی کنید.

پاسخ: زهرا عابدینی هستم؛ فارغ التحصیل رشته  فیزیِک دانشگاه شریف 
در مقطع کارشناسی ارشد.

فعالیت هنری شما در چه زمینه ای است؟

پاسخ: در زمینه ی نقاشی خط

چگونگی عالقه مند شدنتان به این شاخه را توضیح می دهید؟

در  داشتم،  عالقه  نقاشی  و  خطاطی  به  ابتدایی  دوران  از  من  پاسخ: 
مدرسه هم که معلم هنر تا حدی به ما خط آموزش می دادند اما خوب 
در آن دوران من هیچ وقت به طور اصولی به یادگیرِی این هنر نپرداختم؛ 
متاسفانه تفکر حاکم در زمان ما این گونه بود که هرکسی درسش خوب 
باشد نباید به سمت رشته ی هنر برود. من هم پیرو همین تفکر در دوران 
دبیرستان به رشته ی ریاضی رفتم. در سال ۱۳۸۰ در رشته ی فیزیک 
در دانشگاه تهران قبول شدم. بعد از دوره ی کارشناسی مشغول زندگی 
به  نگرفتم و  از کارهای هنری فاصله  البته هیچ وقت  و بچه داری شدم؛ 
هر هنری به قول معروف ناخنکی میزدم. زمانی که پسرم نسبتا بزرگ 
شد و کالس دوم ابتدایی بود بعد از مدت ها دوری از درس و دانشگاه و 
درحالی که این که واقعا حتی به ادامه تحصیل فکر هم نمیکردم، روزی 
در جمع دوستان بودم که تشویق های آن ها برای ادامه تحصیل، من را به 
فکر فروبرد. تصمیم گرفتم کنکور بدهم. پس از آماده سازی خودم برای 
کنکور ارشد و شرکت در کنکور، نهایتا در سال ۱۳۹۳ در رشته ی فیزیک 
دانشگاه شریف قبول شدم که اتمام آن دو سال و نیم طول کشید. اواخر 
دوره ی ارشد بودم که در محله ی ما یک سرای محله ی جدید افتتاح شد 
و من که از کارهای پایان نامه و دفاع خیلی خسته شده بودم، یک روز به 
آن جا رفتم تا با شرکت در یک کالس هنری، خستگی خود را از تن به 
در کنم. با کالس نقاشی خط مواجه شدم و با ذوق و اشتیاق فراوان در 
آن ثبت نام کردم. خوشبختانه استاد بسیار خوبی هم داشت. چند ماهی 
در کالس شرکت کردم تا استاد گفتند:» دیگر الزم نیست بیایی چون 
مطلب بیش تری برای یاد دادن به تو ندارم«. مدتی در خانه مشغول به 
انجام کارهایی که فراگرفته بودم شدم تا جایی که تصمیم گرفتم برای 
اولین بار از آثارم نمایشگاهی دایر کنم. نمایشگاه هم برگزار و تمام شد، 
ولی من هنوز گمشده ای در درون خود حس می کردم و تصمیم گرفتم 
که این رشته را تا جایی که می توانم ادامه بدهم و از هیچ تالشی در این 
مسیر دریغ نکنم. درواقع گمشده ی من هنر بود، و شاید اشتباه من بود که 
بعد از سال ها دوری از دانشگاه، دوباره سراغ درس رفتم؛ البته تحصیل در 
دانشگاه شریف و آشنایی با اساتید و دوستانی بسیار خوب، تجربه ی بسیار 
لذت بخشی بود، ولی حاال که به سال های نوجوانی ام فکر می کنم با خود 
می گویم که ای کاش مشاوری داشتم و من را از همان ابتدا به سمت هنر 

تشویق می کرد. در هر صورت گذشته ها گذشته است و در حال حاضر، 
هستم. خوشحال  بسیار  کرده ام  پیدا  را  خود  گمشده ی  این که  از  من 

تعریف شما از هنر چیست؟

پاسخ: هنر هر آن چیزی ست که روح انسان را جال می دهد و موجب 
آرامش می شود.
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نظر شما در رابطه با تأثیرات گسترش فضای هنری در دانشگاه 
فعالیتی  دانشگاه  در  هنری  کارهای  با  رابطه  در  آیا  چیست؟ 

داشته اید؟

پاسخ: متأسفانه در دوران دانشجویی به دلیل مشغله ی زیاد در فعالیت های 
هنری دانشگاه شرکت نداشتم، البته می توانم بگویم چندان هم درجریان 
شریف،  صنعتی  دانشگاه  مانند  دانشگاه هایی  در  متأسفانه  نبودم؛  آن ها 
مسائل درسی به قدری ذهن دانشجو را درگیر می کند که کم تر می تواند 
باید تبلیغات گسترده تری درسطح  به کارهای جانبی بپردازد. به نظرم 
دانشگاه برای جذب دانشجویان به سمت این گونه حوزه ها صورت بگیرد.

6
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می شویم  خوشحال  دارید  دانشجویی  دوران  از  خاطره ای  اگر 
بشنویم.

از  سال   ۹ حدود  شدم  شریف  دانشگاه  وارد  من  زمانی که  پاسخ: 
فکر  و  نمی دانستند  ابتدا  دوستانم  و  بودم  بزرگ تر  هم کالسی هایم 
دانشجویان  اتاق  در  که  روز  آنها هستم. یک  می کردند که من هم سن 
ارشد با چند نفر از دوستان نشسته بودیم صحبتی پیش آمد که دقیق 
خاطرم نیست و من اشاره ای به پسرم کردم، بعد یکی از دوستان پرسید 
زهرا تو بچه داری؟ گفتم بله، نه سالش است. خیلی تعجب کرد و گفت 
من فکر نمی کردم تو حتی ازدواج کرده باشی! تو االن مادر هستی و از ما 
بزرگ تری! من چطور باید صدایت کنم؟ من باید به تو احترام بگذارم. کلی 
هم خندیدیم و من هم گفتم راحت باش، فکر کن هم سن خودت هستم.

اگر پیشنهاد و یا توصیه ای به هنردوستان دارید بفرمائید.

پاسخ: توصیه ام به همه ی هنردوستان این است که به این عالقه بها بدهند 
و هنر را دنبال کنند چراکه اگر این کار را بکنند، دیر یا زود، باالخره هنر 
هم آن ها را به سمت خود خواهد کشید؛ همان طور که من را به سمت 
خود کشید، تا جایی که دیگر از ادامه تحصیل و رفتن به مقطع دکترا 
منصرف شدم و تصمیم گرفتم در مسیر هنر به رشد خود ادامه بدهم.

به قول حضرت موالنا:

         هرکسی کاو دور ماند از اصل خویش
                                              باز جوید روزگار وصل خویش
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 متینه محمودی
 فارغ التحصیل مهندسی عمران
مقطع کارشناسی،  ورودی ۹۵ در جستجوی ویوین مایر

در دهه ی ۷۰ میالدی در شیکاگوی آمریکا، آگهی یک پرستار بچه 
چشم  به  روزنامه  در  داشت  نام   )               ( مایر  ویویَن  که 
می خورد. برای چند خانواده کار کرده بود و همه جا به او همانقدر توجه 
را  احتماال خودش هم همین  به هر پرستار بچه ی دیگر، و  می شد که 
می خواست. در هر خانه ای که استخدام می شد تعدادی صندوق با خود 
داشت و از صاحباِن خانه می خواست که فضایی برای نگه داری از آن ها 
و  باشد  داشته  قفل  باید  او  به  مختص  اتاق های  بگذارند.  اختیارش  در 
خودش کلید آن را داشته باشد. درون گرایانه زندگی می کرد، طوری که 
افراِد زیادی نمی دانستند عکاسی می کند یا اگر هم می دانستند، اهمیتی 
نمی دادند؛ انگار عکس هایش تنها یک مخاطب داشت و آن خودش بود. 
گویی ویوین کار پرستاری از بچه ها را با آن درآمِد کم انجام می داد 
زیرا که جای خواب و زندگِی رایگان به او می دادند و از طرفی هم زمان 
یا  خانه  برای  خرید  دنبال  به  خیابان  در  می توانست  روز  در  را  زیادی 
برای  زیاد،  مدت  به  خیابان  در  بودن  بگذراند؛  بچه ها  بردن  گردش  به 
حتما  باشد،  داشته  عالقه  خیابانی  عکاسِی  به  چنین  این  که  کسی 
جزئیات  به  که  اهمیتی  هم  شاید  طرفی  از  است.  بهشتی  مشخصه ای 
می داد او را بهترین فردی می ساخت که می تواند از بچه ها مراقبت کند.

گردنش  دور  همیشه  و  بندی  از  آویزان  همیشه  او،  عکاسی  دوربین 
بود. هر چیزی می توانست ذوق عکاسی را در او برانگیزد؛ مردم عادی در 
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سلف پرتره

خیابان، یک سطل آشغال، مانکن های شکسته ی یک مغازه. حتی یکی از 
بچه هایی که با خود به گردش برده بود و در اثر تصادف با ماشین، روی زمین 
افتاده بود نیز سوژه ی عکس او می شد. به موضوعات سیاسی و اجتماعی 
دوران خود اهمیت می داد و نظر مردم را درباره ی آن ها می پرسید و از این 
مصاحبه ها فیلم تهیه می کرد. مصاحبه هایی تهیه می کرد که قصد نداشت 
در هیچ کجا و به هیچ کس نشان داده شوند. از تمایل او برای دیده شدِن 
به یک عکاسی در  او در دست است که  از  نامه  تنها یک  عکس هایش 
روستایی در فرانسه که کودکی اش را در آن جا گذرانده بود فرستاده بود 
بود.  داده  تهیه عکس کارت پستال  پیشنهاد همکاری جهت  آن،  و در 
گاهی از بچه ها در فضایی سبز در حال بازی و خنده فیلم و عکس 
تهیه می کرد که هیچ غم و اندوهی در آن ها نبود، گاهی اما از خشونت، 
انسان ها درگیر آن بودند، و گاهی  از تراژدی هایی که  از کشتارگاه ها و 
از همه ی این ها در کنار هم. در شخصیت او نیز بسیاری صفات ظاهرا 
افراِد  با  بود و در عین حال بسیار راحت  متضاد دیده می شدند؛ منزوی 
در خیابان ارتباط می گرفت، سخت گیر بود و در عین حال با بچه ها بازی 
می کرد، و خشن بود و در عین حال مهربان تا حدی که پرستار بچه ها 
تاریکی  نیمه ی  می گویند  بود  کرده  کار  برای شان  او  که  افرادی  باشد. 
داشت که شاید از گذشته ی تلخی که گذرانده بود خبر می داد. گذشته ای 
با کسی صحبت نمی کرد، مانند خیلی چیزهای دیگر.  که درباره ی آن 

Vivian Maier
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 بیش از ۱۵۰۰۰۰ نگاتیو عکس و هزاران قطعه فیلم و صوت از او باقی 
مانده است. ماری الن مارک )                                    (، عکاس آمریکایی، 
در حالی که به بعضی از عکس های او نگاه می کرد گفت: » دیِد بی نظیر، 
را  زیبا، درک محیط... همه چیز  نوِر  تراژدی،  عالی، طنز،  ترکیب بندِی 
دارد، هر چیزی که عکاس باید داشته باشد. اگر عکس هایش را نمایش 
نمی دانیم.  که  چیزی هست  یک  حتما  می شد.  معروفی  عکاس  می داد 
عکس هایش را نشان نمی داده چون نمی دانسته خوب هستند یا نه، اصیل 
هستند یا دست دوم. گمان می کرده فقط بعضی از آن ها در حِد پشت 
کارت پستال خوب بوده اند، یا حتی بعدها از آن یک پیشنهاِد همکاری 
هم پشیمان شده. عکس می گرفته چون به آن نیاز داشته، چون این طور 
می خواسته، یا عکس می گرفته که فقط عکس گرفته باشد. نمی دانیم! «

تاریخ  در  دوره ای  به  نئوکالسیک  یا  نئوکالسیسیسم  هنری  جنبش 
هنر از اواسط قرن هجدهم تا اواخر قرن نوزدهم میالدی گفته می شود. 
در این دوره هم چون دوره ی کالسیک، آثار هنری تحت تاثیر هنر یونان و 
روم باستان خلق شدند؛ می توان گفت دوره ی نئوکالسیسیسم، بازگشت 

دوره ی کالسیسم با اندکی تغییر است.
هنر  از  الهام  با  ادبی  و  هنری  آثار  آفرینش  بر  مبتنی  هنر کالسیک 
باستانی یونان و روم و تقلید از اصول و ارزش های زیبایی شناسی آنان 
بود. کالسیسم در قرن هفدهم در اروپا اوج گرفت ولی با گسترش سبک 
باروک، به حاشیه رفت. آغاز کشفیات باستان شناسی در شهرهای پمپئی 
مجدد  گرایش  سبب  میالدی،   ۱۷۴۸ سال  از  ایتالیا  در  هرکوالنیوم  و 
هنرمندان به اصول هنری یونان و روم باستان گردید و سپس در سال 
۱۷6۰ میالدی جنبش نئوکالسیسیسم با پیشگامی یواخیم وینِکلمان  در 
ُرم آغاز شد؛ یوهان یواخیم وینِکلمان )                                                             (، 
تاریخ نگار هنر و باستان شناس برجسته ی آلمانی، با نگارش کتاب ))تاریخ 
هنر باستان(()                                               (، تأثیر بسزایی بر روشنفکراِن پس از 
خود گذاشت؛ بسیاری از متفکریِن جنبش نئوکالسی سیسم، از ایده های 

این کتاب تأثیر پذیرفته اند.
به  محدود  را  خود  تعُمدی  و  آگاهانه  به طور  نئوکالسیک  هنرمندان 
در  واکنشی  نئوکالسیک  جنبش  واقع  در  کردند.  باستانی  هنر  قوانین 
برابر مکاتب باروک و روکوکو بود؛ در سبک باروک، افراط در پرداختن به 

زمستان ۲۰۰۷، جان ملوف)                            (که به دنبال عکس هایی 
تاریخی برای کتابش بود، صندوقی پر از نگاتیِو به دست آمده ی یک خانه 
را در حراجی به قیمت ۳۸۰ دالر می خرد . به او می گویند عکاس آن ها 
زنی به نام ویوین مایر بوده است. جست وجوی گوگل هیچ نتیجه ای برای 
نام او نشان نمی دهد. بعد از کمی بررسی متوجه می شود که عکس ها 
در  که  احساسی  و  هنر  بعد،  مدتی  ولی  نمی آیند،  کار  به  کتابش  برای 
آن ها بود، جان را به این سمت کشاند که بیش تر درباره ی ویوین مایر 
بداند و عکس ها را منتشر کند. در سال ۲۰۰۹ جستجوی دوباره ی جان 
در گوگل این  بار یک آگهی ترحیم با آن نام را نشان می دهد، درحالی که 
زمان کمی مانده بود تا ویوین مایر تمام دنیا را شگفت زده ی خود کند.

Mary Ellen Mark
John Maloof

Neoclassicism

جزییات و فرم های متنوع و رنگارنگ دیده می شود، درحالی که نقاشی های 
نئوکالسیک عمدتاً از رنگ های اصلی بهره می گیرند و سادگی و نظم هنر 
کالسیک را بازآفرینی می کنند. از سوی دیگر برخالف سبک روکوکو که 
انعکاسی از زندگی پرتجمل و راحت طلبانه ی طبقه ی ُمرفه جامعه است، 

نئوکالسیک از ارزش های اخالقی می گوید.

از جمله نقاشان نئوکالسیک می توان ژاک لویی داوید )                                               (، 
ژان آگوست دومینیک آنْگر )                                                                (، آنتوان-ژان 
گروس )                                         ( و وینچنزو کاموچینی )                                                  ( 
معروف ترین  عنوان  به  داوید  شاهکارهای  میان،  این  از  که  برد  نام  را 

کشتی نشستن به مقصد کیثیرا اثری به سبک روکوکو از ژان-آنتوان واتو- ۱۷۱۷ میالدی

علی محمد پرورش
 دانشجوی مهندسی عمران

 مقطع کارشناسی، ورودی ۹۵
 

Johann Joachim Winckelmann
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از  کانووا  آنتونیو  همچنین  می آیند.  شمار  به  نئوکالسیک  نقاشی  آثار 
هنرمندان شاخص نئوکالسیک در مجسمه سازی است.

توسکانِی  این سادگی، ستون های دوریک  بر  تاکید  برای  حتی هنرمند 
ساده و بدون پایه را انتخاب کرده است. پرداخت هنرمندانه به جزئیات 
از ویژگی های  نیز  تفاوت واضح فرم بدن زنان و مردان  عضالت بدن و 
به  دارد؛  عمیقی  معنایی  کارکرد  تابلو  این  در  که  است  یونان  هنر  بارز 
خطوط راست و کشیده و زاویه دار در سمت مردان )پای بندی به اصول( 

و خطوط خمیده و منحنی در سمت زنان )احساسات( دقت کنید.
اوج  دوره ی  آغاز  عماًل  میالدی،   ۱۷۸۴ سال  در  نقاشی  این  خلق 
 ۳۲6 در   ۴۲۰ اثر  ابعاد  می شود.  محسوب  نئوکالسیسیسم  هنرنمایی 

سانتی متر است و هم اکنون در موزه لوور نگهداری می شود.

 ۲. مرگ سقراط

این تابلو با ابعاد ۵/۱۲۹ در ۲/۱۹6 سانتیمتر، در ۱۷۸۷ میالدی خلق 
شده است.

و  شهر  خدایان  به  بی اعتقادی  دلیل  به  را  سقراط  آتن  دادگاه 
نوشیدن  با  مرگ  مجازات  به  و  شناخت  مجرم  جوانان،  منحرف کردن 
قبول  با  افالطون، سقراط می توانست  به گفته ی  کرد.  شوکران محکوم 
تبعید از مرگ نجات یابد اما سقراط مرگ را پذیرفت تا از این فرصت 
برای تعلیم آخرین آموزه ی خود استفاده کند: » از میان ما آنان که مرگ 
در  سقراط  دوم  خطابه ی  از  )بخشی   » اشتباهند  در  می پندارند،  بد  را 
دادگاه(. سقراط نمادی است برای پای بندی به اصول و ارزش ها حتی به 
قیمت مواجهه با مرگ و این همان پیامی است که داوید دو سال قبل از 

انقالب فرانسه به گوش جامعه می رساند. 

قتل ژولیوس سزار؛ اثری به سبک نئوکالسیک از وینچزو کاموچینی- ۱۸۰6میالدی

در اینجا برای شناخت ویژگی های نئوکالسیک به معرفی تعدادی از 
مهم ترین نقاشی های ژاک لویی داوید )۱۷۴۸ - ۱۸۲۵( می پردازیم: 

1. سوگند هوراتی ها

این نقاشی روایت گر افسانه ای 
کشور  با  روم  جنگ  از  رومی 
همسایه اش، آلبا است. سه برادر 
سه  با  نبرد  برای  روم  از  هوراتی 
انتخاب  آلبا  از  کوراتی  برادر 
نقاشی،  مرکزیت  در  می شوند. 
شمشیرهای  به  هوراتی  برادران 
سوگند  پدر  دستان  در  آخته 
راست  سمت  در  و  می خورند 
سایه،  در  نگران  مادری  آن ها، 

کودکان را پناه داده و دو دختر، در اوج پریشانی و یاس تصویر شده اند؛ 
این درماندگی از آن جاست که یکی از خواهران هوراتی نامزد یکی از سه 
برادر کوراتی است و دختر دیگر، خواهر کوراتی هاست که همسر یکی از 

برادران هوراتی است.

پُرتره ژاک لویی داوید اثر خود او - ۱۷۹۴ میالدی

با  که  می رود  شمار  به  نئوکالسیک  هنر  از  کاملی  نمونه ی  اثر  این 
اعالم  را  روکوکو  بی مایه ی  و  سطحی  هنر  پایان  خود،  باشکوه  سادگِی 
می کند. رنگ های شفاف و شدید، ُکنتراست باالی نور و سایه، در کنار 
سادگی فضای کم عمق تصویر، معرف ویژگی های هنر نئوکالسیک است. 

لحظه ی  هیجان انگیزترین  داوید 
به تصویرکشیدن  براِی  را  داستان  این 
انتخاب کرده است؛ لحظه ای که سقراط 
جام زهر را می گیرد. سقراط به شکلی 
قرار  تابلو  مرکز  در  روشن  و  آرمانی 
جالد  از  را  زهر  جام  و  است  گرفته 

می دزدد. دست  از سقراط  را  نگاهش  و  است  می گیرد. جالد شرمگین 
از  بخشی  به  اشاره ای  می تواند  که  می کند  اشاره  باال  به  سقراط  دیگر 
خطابه ی اول سقراط در دادگاه باشد که: » اطاعت خدا را بر شما ترجیح 

می دهم «
نقطه ی اوج تنِش روایت یعنی فاصله ی دست سقراط و جام شوکران، 
دقیقا در مرکز نقاشی قرار گرفته است. رنگ ها که در کناره های تابلو مات 
)به  و سقراط  قرمز(  رنگ  )به  با جالد  نقاشی،  مرکز  در  تیره هستند  و 
رنگ سفید( به اوج وضوح و درخشش می رسند. در این تابلو هم مانند 
تابلوی سوگند هوراتی ها، پای بندی به اصول )سقراط( با خطوط راست 
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با  سقراط(  )شاگردان  احساسات  از  پیروی  و 
خطوط منحنی و خمیده نشان داده شده است. 
در  هوراتی ها،  سوگند  تابلوی  مانند  هم چنین 
این جا هم پس زمینه مات و تاریک است و ماجرا 
می شود.  روایت  تابلو،  روشن  پیش زمینه ی  در 
خط سایه روی دیوار و زمین، به زیبایی جهت 

تابش نور بر صحنه را نشان می دهد. 
یکی از شاگردان سقراط درست مقابل 
به  گیرا  نگاهی  با  و  نشسته  خود  استاد 
دامان سقراط چنگ می زند. شاید داوید 
با زاویه ی دیِد این مرد احساس نزدیکی 

قرار  را  امضای خود  او،  نشیمن  دلیل روی سنگ  به همین  و  می کرده 
داده است. 

صحنه  در  حاضرین  همه ی  هویت  تقریباً 
مشخص است به جز پیرمردی که در سمت چپ 
افالطون  او  که  معتقدند  برخی  نشسته؛  نقاشی 
است. افالطون نه تنها در صحنه ی مرگ سقراط 
حاضر نبوده بلکه در آن زمان تنها ۲۸ سال سن 
این صحنه خاطره ای  اما شاید کل  است  داشته 
است که در ذهن افالطون پیر، بازسازی شده و 
از پشت سر او روایت می شود. داوید یک بار دیگر 

نام خود را روی سنگ نشیمن این پیرمرد امضا کرده است. 
داوید ۵ سال قبل از خلق اثر اصلی، طرح اولیه ای با ابعاد کوچک تر 
براساس این داستان کشیده که اکنون در موزه ی متروپولیتن در نیویورک 

نگهداری می شود. اصل نقاشی در مالکیت موزه لوور است.

قرار  نور  در  عامدانه  طور  به  او  پاهای  می گویند؛  او  درونی  آشفتگی  از 
گرفته تا انگشتان منقبضش مورد توجه قرار بگیرند.

فرانسه خلق  انقالب  بحبوحه ی  در  و  میالدی  در ۱۷۸۹  نقاشی  این 
شد؛ درست در زمانی که مردم فرانسه در آرزوی رسیدن به حکومتی 
جمهوری بودند. در آن زمان داوید یک انقالبی افراطی به شمار می رفت 
و به همین دلیل، دولت به این نقاشی اجازه ی نمایش نداد. مردم از این 
اقدام حکومت خشمگین شدند و درنهایت دربار، تسلیم دانشجویانی شد 

که قصد نمایش این اثر در نمایشگاه را داشتند.

 3. تبرداران برای بروتوس جسد پسرانش را می آورند

لوکیوس یونیوس بروتوس از برجسته ترین رهبران رومی و بنیان گذار 
جمهوری روم در سال ۵۰۹ قبل از میالد است. پسران او کوشیدند تا 
بروتوس  درنتیجه  و  کنند  سرنگون  را  جمهوری  سلطنت،  احیای  برای 
به  بروتوس  ترتیب  این  به  کند.  صادر  را  آن ها  قتل  فرمان  شد  مجبور 
قهرمان دفاع از جمهوری تبدیل می شود. برتوس با چهره ای متفکر در 
سمت چپ تصویر نشسته و پشت سر او، جنازه ی فرزندانش را می آورند. 
در سمت راست نقاشی، خدمتکار و مادر که دو دخترش را در آغوش 
گرفته، دیده می شوند. به کمک کنتراست نور، بین بروتوس و خانواده اش 
فاصله ایجاد شده؛ در حالی که تمام خانواده و حتی خدمتکار، بیتاب و 
سوگوار هستند، بروتوس آرام در تاریکی نشسته  است. اما پاهای بروتوس 

4. مرگ مارا

تابلوی مرگ مارا، مهمترین اثر داوید و یکی از مشهورترین نمادهای 
انقالب کبیر فرانسه است. این اثر که سال ها اجازه ی نمایش نداشت، در 

سال ۱۷۹۳ میالدی خلق شده است. 
متعصبی  روزنامه،  ویراستار  شکست خورده،  مخترعی  مارا  پل  ژان 
که  بود  کسی  او  بود.  ژاکوبین  حزب  آشکار  حامیان  از  و  کوته فکر 
این  و  کرد  امضا  را  فرانسه  انقالب  مخالفان  از  نفر  صدها  اعدام  حکم 
پوستی  بیماری  از  مارا  نداشت.  تمامی  برایش  انقالبی  پاکسازی های 
مزمنی رنج می برد که خارش های شدیدش او را عصبی و خشن کرده 
بود. به همین دلیل بیش تر وقت خود را در وان آب سرد می گذراند و در 
همان جا هم به نامه ها و کارهای اداری رسیدگی می کرد و مقاله های تند 
خود را می نوشت. سرانجام تندَروی های مارا سبب شد یکی از مخالفانش 
که دختری ۲۴ ساله بود، مخفیانه به خانه اش برود و او را در وان حمام 

با ضربات چاقو به قتل برساند.
مارا برای داوید یک قدیس بود. او در این نقاشی به شمایل یک مرد 
آسمانی با تنی روشن )چنان که گویی تطهیر شده( و در میان ملحفه های 
بر  با زخمی مظلومانه )شبیه شکاف پهلوی مسیح  سفید )شبیه کفن( 

صلیب( تصویر شده است.
پس از قتل مارا، داوید به جای او، مسئول امضای برگه ی اعدام خائنان 
بعد ورق برگشت و داوید دستگیر و  اما چندی  انقالب شد  و مخالفان 
روانه ی زندان گردید )بعد از اعداِم لویی شانزدهم، جنگ بین جمهوری 
جدید و تقریبا هر قدرت بزرگی در اروپا آغاز شد، گروهی از فرانسویان 
راهپیمایی کردند و فورا کمیته ی امنیت اجتماعی را برای جلوگیری از 
بیش تر شدن جنگ تشکیل دادند که در نتیجه، داوید و برخی از سران 

تندُروی انقالب دستگیر شدند(. 
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را  او  ناپلئون  شد.  ناپلئون  شیفته ی  زندان،  از  رهایی  از  پس  داوید 
مشورت  او  از  پاریس  شهر  زیباسازی  درباره ی  و  می کرد  تحسین 
می گرفت. بعد از موفقیت کودتای دتات )detat( ناپلئون از داوید خواست 

تا به یادبود شجاعتش در آلپ، اثری خلق کند. 
در سال ۱۸۰۴ میالدی داوید به عنوان نقاش رسمی امپراتور فرانسه، 
ناپلئون، معرفی شد و در مجلس تاج گذاری او در کلیسای نُتردام، حضور 
یافت. سفارش  تابلوی مهم ))تاج گذاری ناپلئون(( نشان دهنده ی اعتماد 

دربار به اوست.

 تاج گذاری ناپلئون

این اثر در سال ۱۸۰۴ سفارش داده شد و در ۱۸۰۵ تا ۱۸۰۷ میالدی 
داوید،  بی نظیِر  نئوکالسیِک  آن، سبک  در  که  عظیم  اثری  نقاشی شد. 
به سختی یافت می شود. ناپلئون بناپارت درحالی که در مرکز توجه همه ی 
حضار است، تاج را باالی سر خود نگه داشته و همسرش ملکه ژوزفین 
تاج گذاری  مراسم  شرکت کننده های  زده است.  زانو  او  مقابل  بوهارنه 
را  آن ها  او  تا  می گرفتند  ژست  و  می آمدند  داوید  کارگاه  به  یکی یکی 
به تصویر بکشد. شکوه رسمی درباریان در این اثر، نقوش موزائیک های 
بیزانسی را تداعی می کند. داوید به دلیل درخواست های متفاوت ناپلئون 

برای این اثر، مجبور شد چندین قسمت را مجدداً نقاشی کند. 
داوید  از  ناپلئون  حمایت  هنرمندان،  سایر  سعایت  اثر  بر  به تدریج 
دلیل  به  اکنون  داده بود،  تغییر  را  فرانسه  نقاشی  که  مردی  شد؛  کمتر 
به عالوه،  انزوا کشیده شده بود.  به  بلندپروازی هایش  از  هنرمندان  ترس 
ذائقه های هنری جدیدی شکل گرفته بود. اینک هنر اروپا در آستانه ی 

Romanticismتحولی دیگر بود: رمانتیسیسم )                                (
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رفیعه مصاحب
فارغ التحصیل ریاضی کاربردی  

مقطع کارشناسی ارشد، ورودی ۹4  هنر فولکلور در ِاستونی

 این نوشته قصد دارد شما را با هنرهای قومی رایج و محبوب در کشور 
اِستونی، واقع در اروپای شمالی آشنا سازد. ابتدا کمی هنر فولکلور را با 
هم مرور کنیم. فولکلور از دو کلمه ی التین »فولک« به معنای عوام و 
امروزه برخالف  »لور« به معنای دانش غیرتخّصصی تشکیل شده است. 
نمی دانند.  جامعه  عوام  به  منحصر  تنها  را  دانش  این  شده،  ذکر  معنِی 
استادکاران  توسط  فولکلور  هنِر  محصوالت  گفت  می توان  کلی،  به طور 
محلی و بدون آموزش های ُمدون ساخته می شوند. درواقع، هنر فولکلور 
ریشه در فرهنگ زندگی یک جامعه دارد که سینه به سینه و نسل به نسل 
توسط خانواده ها و جامعه به وسیله ی نمایش، گفت وگو، و تمرین منتقل 
شده است. هنر قومی یا فولکلور شامل تمامی فرم هاِی هنرهای تجسمی در 
چهارچوب فرهنگ فولکلور است. هنرهایی از جمله خراطی، سفال گری، 
گل دوزی، توردوزی، و حصیربافی از این جمله اند. تعاریف متعددی برای 
این هنر وجود دارد اما در حالت کلی، اشیاء تولیدشده توسط این هنر 
کاربرد  دارای  نوعی  به  داشتن،  دکوراتیو  و  تزئینی  جنبه ی  از  بیش تر 
هستند و برای برطرف کردِن یک نیاز واقعی طراحی می شوند. به محض 
این که این هدِف کاربردی از بین برود و یا فراموش بشود، دیگر نیازی به 
آن شیء وجود ندارد، مگر آن که معنایی فراتر از کاربرِد اولیه اش بیابد. 
تکرار  بدوِن  غالبا  تولیِد  فراینِد  یک  در  فولکلور  هنر  محصوالت  تمامی 
به وجود می آیند. در هر زمان، تنها یک محصول به صورت دستی و یا با 
ترکیبی از استفاده ی ماشین و دست به صورت همزمان، ساخته می شود. 
تک  نهایی،  محصوالِت  از  هریک  که  است  این  مذکور  روند  نتیجه ی 
هستند و به خوبی از محصوالِت مشابِه خود متمایز می شوند. به همین 
هستند  هنر  این  پَروپاقرِص  مشتریاِن  از  عتیقه فروشان  که  است  دلیل 
تا بتوانند ویترین فروشگاه های خود را با اجناِس بی بدیل تزیین کنند.

دنیای فریبنده ی هنر فولکلور در استونی
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پارچه ای سنتی از نقشه ی کشور اِستونی

گل دوزی استونیایی

هرچه بیش تر اجزای تشکیل دهنده ی فرهنگ استونی را کاوش کنید، 
بیش تر آن را برای کیفیت منحصربه فردش تحسین می کنید. هنر فولکلور 
استونی و فرهنگ آن، گنجینه هایی هستند که علی رغم اِشغال بیگانگان 
و پیشَروی بی امان تکنولوژی تاکنون دوام آورده اند. موزه ها در استونی پُر 
هستند از نمونه های صنایع دستِی به جای مانده از گذشته که ما امروزه به 
آن ها برچسب »هنر فولکلور« می زنیم. همین طور، هر ساله نمایشگاه ها، 
کارگاه ها، و خیریه های صنایع دستی متعددی در سرتاسر استونی برگزار 
کنند.  ترغیب  باقدمت  سنِت  این  حفظ  به  را  جدید  نسل  تا  می شوند 
وجود  استونیایی  صنایع دستی  از  زیادی  حیرت انگیز  مثال های 
بگردید،  آن ها  دنبال  آنالین  به صورت  بخواهید  اگر  اما  دارد 
کنید.  استفاده  استونیایی  زبان  کلیدواژه های  از  که  است  بهتر 
 ،»          « صنایع دستی  معادِل  استونیایی  واژه ی  مثال،  به عنوان 
نوبت  اکنون  است.   »          « پارچه  و   »           « گل دوزی 
ببینیم: هم  با  را  نام برده  جست وجوهای  از  جالبی  نتایج  که  است  آن 

käsitöö
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طرح گلدوزی متداول روی پیراهن های زنانه استونیایی

لباس فولکلور استونیاییدیوارکوب ُمنقش به گل ذرت آبی

پیش بند کتانی با گل دوزی گل ذرت آبی

 »            « آن  استونیایِی  معادل  واژه ی  که  آبی  ذرت  گل 
این گل  است، در سال ۱۹6۸ میالدی، گِل ملی استونی شناخته شد. 
و  می شود  یافت  گندم(  خانواده ی  از  )گیاهی  چاودار  مزارع  در  معموال 
سمبل های  از  یکی  ذرت  گل  می شود.  مصرف  روزانه  نان،  تولیِد  برای 
استونیایی  صنایع دستِی  برجسته ی  ویژگی های  از  و  استونی  ملی 
جاده های  یا  و  استونی  شهرهای  در  گشتی  اگر  عالوه براین،  است. 
بین شهری بزنید، با کمی دقت این گل را در تزئیناِت روی شیشه های 
دید. خواهید  خانه ها  و  آپارتمان ها  نمای  یا  و  اتوبوس  ایستگاه های 

کاربرد  از  نمونه هایی  زیر  تصاویر 
دستی  هنرهای  در  زیبا  گل  این 

استونیایی هستند.

استونی،  در  موها  جزیره ی  از  برآمده  گل دوزِی  رایج  نمونه ی  یک   
نتیجه ی  که  است  مشکی  زمینه ی  روی  رنگارنگ  گل های  دوختن 
از  نمونه هایی  زیر،  تصاویر  در  می کند.  جذاب  بسیار  را  نهایی 
ببینید. می توانید  را  کفش  و  کیف  روی   )Muha( موها  گل دوزی 

Rukkilill

Muha

( Muha )

پارچه ای سنتی از نقشه ی کشور اِستونی

گل دوزی موها)           (  روی کیف و کفش

یک دیوارآویز سنتی موها          

استونی،  در  فولکور  هنر  محصوالِت  بارز  نشانه های  از  دیگر  یکی 
این  قابل توجه  نکته ی  آن هاست.  در  به کاررفته  لباسِی  پارچه های  مدل 
آن منحصربه فرد  روستای  در هر  استونیایی  لباس  پارچه های  که  است 
لباسی  پارچه های  تنوع  که  اسکاتلندی  تارتان های  برخالف  است؛ 
فولکلوِر  لباس  روستا  هر  استونی،  در  درحقیقت  است.  قبیله ای  آن ها 
و  راه راه  لباس ها  این  در  به کاررفته  پارچه های  دارد؛  را  خودش  ملِی 
و  منطقه  هر  با  متناسب  راه راه ها،  رنگ  ترکیِب  هستند.  پشم بافت 
لباس های  باافتخار  آن  ساکنان  و  است  محلی  لباس های  تمایز  وجه 
در  نیز  استونیایی  معروف  ضرب المثل  یک  می پوشند.  را  محلی شان 
در شکم شماست،  ))آن چه  دارد که چنین می گوید:  زمینه وجود  این 
بر همگان عیان است((. در تصویر  اما آن چه می پوشید  پنهان می ماند 
ببینید. را  محلی  لباس های  در  پارچه  مدل  این  تنوع  می توانید  زیر 
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پیدا  محلی  لباس های  میان  در  یکسان  طرحی  می توان  به ندرت 
قالی بافی  دارهای  از  استفاده  با  تک به تک  پارچه هایشان  زیرا  کرد، 
قیمت  گران  محلی  لباس های  که  است  علت  همین  به  شده اند.  تولید 
بتواند  تا  می آید  بشر  کمک  به  همیشه  تکنولوژی  گرچه  هستند. 
از  و  دهد  انجام  ماشین  توسط  بیش تر  با سرعتی  را  دستی  فرایندهای 
پایین تری  بسیار  قیمت  که  کند  تولید  مشابه  پارچه ای  ظاهری،  نظر 
منحصربه فرد  و  باالتر  کیفیت  به واسطه ی  صنایع دستی  اما  دارد؛  هم 
دارد. عالقه مندانش  میان  در  را  ویژه ی خود  جایگاه  همواره  بودن شان، 

نمی شوند:  استفاده  لباس  تولید  برای  تنها  ملی  لباسِی  پارچه های 
با  ابزارهای کاربردی روزمره ی خود را  استونیایی ها عالقه دارند خانه و 
آن تزئین کنند تا رابطه ی خود را با ریشه های تاریخی شان حفظ کنند. 

لوازم منزل با پارچه های محلی

به کارگیری شکل طبیعی چوب در صندلی

دستکش های بدون انگشِت استونیایی

بافتنی نیز جزو هنرهای فولکلوری است که کماکان محبوبیت خود 
را میان استونیایی ها دارد. بیش تر زنان )و برخی از مردان( بافتنی را در 
انگشتی  بدون  دستکش های  و  جوراب ها  می گیرند.  یاد  مدرسه  دوران 
کمدهای  تنوع  از  طبیعی  قسمت  یک  می بافند،  مادربزرگ ها  که 
بافتنی ها  مدل  این  موتیف های  تنوع  هستند.  زمستانه شان  لباس 
برمی گردد.  میالدی   ۱6 قرن  به  آن ها  تاریخچه ی  و  است  زیاد  بسیار 
بافتنی های  این  کردن  آویزان  با  استونی  سوغاتی فروشِی  فروشگاه های 
می کنند. جلب  خود  به  را  توریست ها  توجه  ورودی،  دِر  در  چشم نواز 

موتیف ها  این  می کنید،  مشاهده  نیز  قبل  تصویر  در  که  همان طور   
هستند  برگ ها  و  شکوفه ها  مانند  طبیعت  عناصر  از  برگرفته  غالبا 
این  شده اند.  بافته  سپس  و  درآمده  دوبعدی  هندسِی  شکل  به  که 
سرماهای  در  را  شما  دست های  می توانند  گران قیمت  دستکش های 
درازمدت استونی، که تنها منحصر به زمستان نیست، به میزان زیادی 
عصر  تا  دستکش ها  این  محبوبیت  تایید  راستای  در  دارند.  نگه  گرم 
حاضر، می توان گفت که فروشگاه ها و استودیوهای زیادی، کارگاه های 
که  می کنند  برگزار  استونیایی  موتیف های  بافت  با  مرتبط  آموزشِی 
تجربه های منحصربه فردی را برای شرکت کنندگان به یادگار می گذارد. 
مطالب  می توان  که  مانده  باقی  بسیاری  ظرافت های  هنوز  گرچه 
صنایع دستی  ذکر  به  نوشته  این  در  اما  نوشت،  آن ها  به  راجع  زیادی 
از  جدا  می کنیم.  بسنده  مورد  آخرین  به عنوان  استونی  در  چوبی 
روحیه ی منزوی و حس شوخ طبعی عجیب وغریب استونیایی ها، هزاران 
در  را  ترفندهایی  تا  شده  باعث  جنگل  در  آن ها  کردِن  زندگی  سال 
صنایع چوبی به کار بگیرند. به عنوان مثال، از آن جایی که شکل دادن به 
قسمت های چوبی یک وسیله ی سنگین کار راحتی نیست، چوب کاراِن 
استونیایی از شکل طبیعی خود چوب برای تولید صندلی و محصوالت 
کنید. مالحظه  را  بعدی  تصویر  مثال  به عنوان  می کنند.  استفاده  دیگر 

قاشق،  تا  گرفته  پارچ  و  لیوان  از  چوبی  محصوالت  کلی،  به طور 
و  استونی  جنگلی  اقلیم  به واسطه ی  غیره  و  مسواک  چنگال، 
است. محبوب  و  به جامانده  فلکلوِر  هنرهای  از  مردمش،  عالیق 
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فرزین عطار
دانشجوی مهندسی برق

مقطع کارشناسی ارشد، ورودی ۹۸ نابغه ی خوشنویسی، میرزا غالمرضا اصفهانی

از  یکی  قمری(  هجری   ۱۳۰۴-۱۲۴6( اصفهانی  غالم رضا  میرزا 
دوره ی  در  شکسته نستعلیق  و  نستعلیق  خط  خوش نویسان  نامدارترین 
قاجار بود. نام پدرش میرزا جان بود و در جوانی به دربار محمد شاه و 

پس از آن به دربار ناصر الدین شاه راه یافت.
کار  به  و  آمده  تهران  به  اصفهان  از  ۱۲۱۲ه ..ق.  سال  در  میرزا  پدِر 
فرزنِد دختر، هیچ  با وجود چند  از آن جا که  بود.  قنادی مشغول شده 
متوسل  آن حضرت  به  و  مشرف  امام رضا)ع(  زیارت  به  نداشته،  پسری 
می شود. پس از آن، خداوند در سال ۱۲۴6 هـ.ق. پسری به وی می دهد 

و به همین دلیل نام او را غالم رضا می گذارد.
میرزا غالم رضا مردی مسلمان، عارف، ادیب، دلسوخته و اهل معنی و 
اعتقاد بود. او در سنین پختگی و استادی، هنر خود را ))توفیق خداوند 
را شرح می دهد،  اوصاف هنرخود  و آن جایی که  عزوجل(( می دانست 
و  یزدانی  بروز فضل  بلکه محض  باب خودستایی،  از  نه   « می گوید که 

نَفس مسیحایی ست «.
قادر  دو سال  از  و پس  رفت  مکتب  به  سالگی  در ۵  میرزا غالم رضا 
به خواندِن کامِل قرآن شد. میرزا در خاطراتش می نویسد که در همان 
و  شده  شرف یاب  امیرالمؤمنین)ع(  محضر  به  صادقه  رویایی  در  سال 
همین واقعه سیر زندگی او را دگرگون می کند. میرزا در قطعه ای به خط 

شکسته ی خفی چنین می نویسد:
خواندن  به  دبستان  در  گذشته  عمرم  سنین  از  هفت سال  قریب   «
قرآن اشتغال داشته. شبی به خواب، بزرگواری ارشادم نمود، به تقبیل 
آستان شاه اولیا در دنبالش شتافتم. در گوشه ی آن جا حضرت شاه اولیا، 
ارواح العالمین له الفدا، توقف داشتند. چون نزدیک تر شدم فرمود مشقت 
بیاور. علی الفور صفحه ی کاغذ و دواتی به حضور مبارک تقدیم نمودم. 
در وسط آن صفحه، الم و الف و یایی نگاشته و فرمودند از این رو بنگار. 
این  نمود.  سؤال  را  خواب  صورِت  معلم  دبیرستان،  در  آن شب  فردای 
خط  تحصیل  به  را  حقیر  دیگر  گفت.  باز  کماجرا  ماجرا  حقیر  بنده ی 

واداشت «
و این آغاز کار خوشنویسی او بود.

میرزا پس از آن نزد میرسیدعلی تهرانی )پدر میرحسین، خوشنویس 
مشهور( به یادگیری خط می پردازد تا جایی که در ۹ سالگی به ُحسن خط 
مشهور می شود. در طول عمِر نه چندان بلندش، آثار بسیاری را آفریده 

است که برخی از آن ها در زمره ی آثار هنری ملِی کشور ثبت شده اند.
حسودان و بدخواهان او را به بابی گری متهم کردند که میانجی گری 
یکی از اعیان و یا فرزندان ناصرالدین شاه او را از خشم شاه رهانید و از 
مرگ نجات داد. میرزا غالم رضا که دیرتر از معمول ازدواج کرده بود در 
سال ۱۳۰۰ ه .ق. هنگامی که ۵۴ ساله بود، صاحب فرزندی می شود و 
نامش را محمدرضا می گذارد. اما محمدرضا در سه سالگی بیمار شده و 
فوت می کند و داغ بزرگی را به جان میرزا می نشاند تا جایی که آرزوی 

مرگ می نماید و در جایی می گوید: 
» پس از دیدین داغ و ناکامی/ مرا مرگ خوش تر از این زندگانی «

طولی نکشید که به آرزویش رسید و در سال ۱۳۰۴ هـ.ق. به سرای 
باقی کوچ کرد. او در باغ میرزا حسین  خان سپهساالر در جوار حاج  میرزا 
صفا، در خیابان ابن بابویه در چشمه  علِی شهر ری به خاک سپرده شد.

میرزا غالم رضا اصفهانی در جوانی به حضور محمدشاه قاجار احضار 
شد؛ شاه که خود از خوشنویسِی نستعلیق بهره داشت خط او را آزمود 
و او را به معلمی فرزندانش گماشت. پس از مرگ محمدشاه، ناصرالدین 

شاه نیز همچنان به وی توجه داشت.
میرزا غالم رضا شاید تنها خوشنویسی است که هر دو خط نستعلیق 
هر  در  و  می نوشته  تمام  استادی  و  مهارت  به  را  شکسته نستعلیق  و 
از  خط  در  میرزا  شیوه ی  است.  خود  ویژه ی  سبک  صاحب  نیز  دو 
محکم ترین و قوی ترین شیوه های خوشنویسی است و کتیبه ها، قطعات 
و سیاه مشق های وی نیز در صدر برترین آثار خطوط شکسته و نستعلیق 

محسوب می شوند.
میرزا غالمرضا اصفهانی در ترکیب بندی حروف و کلمات استاد بود. از 
آن جا که میرزا در زماِن حیات، نامی ترین استاد مسلم خوشنویسی بود، 
نگارش آثار بسیاری به وی سفارش داده می شد که برخی را به شاگردان 
خود می سپرد )مانند کاشی های پیرامون بقعه ی شیخ صدوق در خیابان 
ابن بابویه که به محمدابراهیم تهرانی واگذار نمود.( و تعدادی را نیز خود 

رقم زد که از آثار جاودانه ی هنر خوشنویسی به شمار می روند.
از بهترین نمونه های کتیبه نویسِی میرزا غالمرضا کتیبه های مدرسه ی 
بهارستن  میدان  در  فعلی  مطهرِی  شهید  عالِی  )مدرسه ی  سپهساالر 
تهران( است که آن را در سال ۱۳۰۱ نگاشته است. تعداد قابل توجهی از 
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قطعاتی که به خط نستعلیق از میرزا غالم رضا به جا مانده  است شباهت 
ظاهری بسیاری به سیاه مشق دارد، به طوری که شاید در نگاه اول، تمییز 
این قطعات از سیاه مشق ممکن نباشد و بعضی از صاحب نظران به دلیل 
تعُدد قطعاتی که به این صورت از میرزا غالم رضا به جا مانده  است، عبارت 
به کار  او  توصیِف  در  را  سیاه مشق نویس((  اصفهانِی  غالم رضا  ))میرزا 

برده اند.
درباره ی تأثیر خط شکسته بر خط نستعلیِق میرزا غالمرضا به اختصار 
می توان موارد ذیل را برشُمرد: کوچک شدِن دایره ها به خصوص در حرف 
)ی(، پیچ وتاب، چرخش و خمش پُرغمزه ی حروف، بلندی بیش از حِد 
معمول دنباله  ی حرف )م(، استفاده ی به جا از حروف و کلمات ُخرداندام 
نظر  در  شکسته،  خط  کوتاِه  کشیده های  از  استفاده  سیاه مشق(،  )در 
داشتن تناسبات َسواد و بَیاض )تناسب فضای سفید و سیاه( خط شکسته 
در ترکیب های نستعلیق مخصوصا در سیاه مشق ها و استفاده ی بسیار از 
ارسال )از ویژگی های خط شکسته( در سیاه مشِق نستعلیق و به طور کلی 

سرعت بخشیدن به حرکات دست و قلم.

آوازه و آثار میرزا غالمرضا مرزهای زمان و مکان را درنََوردید و حّتی 
عاشقان  تمام  بودند.  دنیا رسیده  از  نقاط مختلفی  به  زمان حیاتش  در 
هنر آرزوی قطعه خّطی از میرزا را داشتند. نظام الملک معروف به نظام، 
پادشاه محلِی حیدرآباد هند، آثار بسیاری از میرزا غالم رضا را در کتابخانه 
و مجموعه اش نگهداری می کرد. دکتر مظفر بختیار نقل می کند که در 
بازاِر نسخه های خطِی کاشغر، مرکز ایالت ترکستاِن چین اثری از میرزا 
غالم رضا را با صحافی سنتی دیده که احتماالً از آخرین امیر فارسی زبان 
آن منطقه به جای مانده بوده  است. هم چنین معیرالممالک در یادداشتی 
از سفرش به اروپا می نویسد زمانی که از موزه ی تفلیس، از بزرگ ترین 
مراکز هنری آن زمان، دیدن می کرده است، عکس میرزا و اثری از او را 

در تاالری که به نام مردان بزرگ جهان مزین بوده دیده است.
پایتخت  پکن،  در  ))هانگ جو((  نمایشگاه  در  پیش  دهه  یک  تقریباً 
از  اثری  تأثیر  برجسته ی چینی، تحت  استاد سانگ، خوشنویس  چین، 

میرزا قرار گرفت، چندان که به آرامی اّما بسیار طوالنی گریست.
کتاب بسیار نفیسی به نام مجموعه آثار خوشنویسِی میرزا غالمرضا 
اصفهانی به قلم دکتر مظّفر بختیار به تازگی توسط انتشارات جیحون به 

چاپ رسیده که حاوی آثار میرزا غالمرضا اصفهانی است.

سطری از میرزا غالمرضا

سیاه مشق میرزا غالمرضاشکسته نستعلیق میرزا غالمرضا
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علی محمد پرورش
 دانشجوی مهندسی عمران

گزارش فعالیت های کانون  مقطع کارشناسی، ورودی ۹۵

خبر مهم ...
در تابستانی که گذشت، با توافق دبیر کانون هنرهای تجسمی، علی محمد پرورش و دبیر سابق کانون عکس، صدرا حاجی زرگرباشی و 
با تایید معاونت فرهنگی دانشگاه، کانون عکس در کانون هنرهای تجسمی ادغام شد. به این ترتیب، عکاسی نیز از این پس مانند چهار 

شاخه ی نقاشی، خوشنویسی، صنایع دستی و هنرهای دیجیتال در کانون هنرهای تجسمی فعالیت خواهد کرد.
عکاسی از سال ۹۰ تا ۹۳ نیز در حوزه ی فعالیت های کانون هنرهای تجسمی بوده است که در سال ۹۳ به پیشنهاد دبیر آن دوره، حسین 
البته می دانیم که در دنیای هنر، عکاسی هیچ گاه از هنرهای  از کانون هنرهای تجسمی جدا شد؛  مطلبی، و موافقت معاونت فرهنگی 
تجسمی جدا نبوده است و یکی از زیرشاخه های آن محسوب می شود. اکنون امید است این پیونِد مجدد سبب شود تا عکاسی با استفاده 
از ظرفیت های کانون هنرهای تجسمی، در دانشگاه توسعه یابد. به بهانه ی این خبر، از کلیه ی دانشجویان و فارغ التحصیالن شریفی که در 
زمینه ی هنر عکاسی فعالیت می کنند دعوت می شود تا جهت معرفی آثار و شرکت در برنامه های عکاسی کانون، با راه های ارتباطی کانون 

هنرهای تجسمی تماس حاصل فرمایند.
در ادامه می توانید تعدادی از آثار عکاسی دوستان شریفی را جهت آشنایی بیش تر با این شاخه مشاهده کنید.

فوتومونتاژ، مهران خاکسار، دانشجوی کارشناسی مهندسی کامپیوتر

 سیمین فرخ مهر، دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران

محمد مبارکی، دانشجوی کارشناسی مهندسی برق محمدمهدی مرادی، دانشجوی کارشناسی مهندسی برق

سیاوش رئیسی، فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی کامپیوتر سروش بیات، دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران

امیرمحمد فالح، دانشجوی کارشناسی مهندسی دریا

 صدرا حاجی زرگرباشی، دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران
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گزارش فعالیت های کانون هنرهای تجسمی در ایام قرنطینه
کانون هنرهای تجسمی در نتیجه ی شرایط قرنطینه ی همگانی 
و تعطیلی دانشگاه از بهار امسال، هم راستا با دانشگاه بخش قابل 
برگزار  آنالین  و  مجازی  به  صورت  را  خود  برنامه های  از  توجهی 

کرده است که در ادامه ذکر می گردد:
۱ .برگزاری کالس ها و ورکشاپ  های مجازی؛ در بهار و تابستان 
قلم  نی،  با  نستعلیق  نقاشیخط،  کرشمه،  خط  کالس های   ۹۹
همچنین  و  آبرنگ  تصویرسازی،  مدادرنگی،  سیاه قلم،  و  طراحی 
بافت دستبند، مانداال و نقاشی دیجیتال به صورت  ورکشاپ های 
مجازی برگزار گردید. آموزش ها از طریق برگزاری جلسات آنالین 
استقبال  با  بوده که  واتساپ  یا  تلگرام  بستر  بر  ویدیو  ارسال  یا  و 
خوب هنردوستان همراه شده است. در ترم پاییز ۹۹ نیز، کالس ها 
عالوه بر  و  بوده است  برقرار  کانون  مجازی  متعدد  ورکشاپ های  و 
کالس های باال، کالس نستعلیق با خودکار و خط التین با خودکار 

و قلم فلزی نیز به فهرست کالس ها اضافه شده است.
۲. انتشار نسخه الکترونیکی شماره ششم گاهنامه ی هنری نقش 
فروردین ماه  اوایل  در  تجسمی  هنرهای  کانون  به  متعلق  خیال 
۹۹؛ در کنار گاهنامه، بخش هنرنامه ی سایت کانون نیز به انتشار 

مطالبی در زمینه ی هنرهای تجسمی می پردازد.

مخاطبان  تعداد  مدت  این  در  مجازی؛  فضای  در  فعالیت   .  ۳
کانال تلگرام کانون از مرز ۱،۰۰۰ نفر، تعداد بازدیدهای وبسایت 
اینستاگرام  صفحه ی  مخاطبان  تعداد  و   ۲۰۰،۰۰۰ مرز  از  کانون 
کانون از مرز ۹،۰۰۰ نفر عبور کرد و انتظار می رود تا پایان امسال 
از مرز ۱۰،۰۰۰ نیز بگذرد؛ در این مدت در صفحه ی اینستاگرام 
معرفی  و  شریفی ها  هنری  آثار  نمایش  به  پیوسته  به طور  کانون، 
سبک های هنری مختلف پرداخته ایم. تعدادی برنامه ی زنده)       (

اینستاگرام کانون  با موضوعات هنری هم به برنامه های صفحه ی 
اضافه خواهد شد.

۴. برگزاری مسابقه، فراخوان و جشنواره ی هنری؛ تیرماه امسال، 
خاطره ی  و  یاد  بزرگداشت  موضوع  با  تحریری  خط  مسابقه ی 
کشته شدگان در سانحه ی دلخراش هواپیمایی برگزار شد که نتایج 
آن اعالم گردید و هدایایی به آثار برگزیده نیز تعلق گرفت. )البته 
قرار بود این مسابقه، اسفندماه سال گذشته و همراه با جشنواره ی 
شدن  تعطیل  با  که  شود  برگزار  عقیق  جام  تجسمی  هنرهای 
دانشگاه ها و لغو جشنواره، برگزاری این مسابقه هم به تعویق افتاد(. 
مهرماه نیز، بعد از خبر تلخ درگذشت استاد محمدرضا شجریان، 

بزرگداشت  جهت  فراخوانی 
یادوخاطره ی ایشان با حضور ۳۷ 
برگزار  مختلف  هنرمندان  از  اثر 
برای  ارسالی  آثار  عکس  شد. 
گالری  یک  قالب  در  برنامه  این 
قابل  کانون  وبسایت  در  مجازی 
مشاهده می باشد. همچنین طرح 
با  یکی  عکاسی  مسابقه ی  دو 
موضوع قرنطینه و رعایت مسائل 
بهداشتی در دوران پاندمی کرونا، 
و دیگری با موضوع شریف ما در 

پاییز امسال کلید خورده است که به زودی برگزار خواهند شد.

۵. افزایش فضای دفتر کانون؛ در راستای موضوعی که نزدیک 
به دو سال در حال پیگیری آن بودیم، یعنی کمبود فضای دفتر 
کانون، بیش تر از ۲۰ نفر از اعضای کانون، طی یک جلسه ی آنالین 
با حضور معاونت محترم فرهنگی دانشگاه، دکتر حسینی، دغدغه ها 
و انتظارات خود را پس از دو سال پیگیرِی مداوم، مطرح کردند که 
در نهایت با موافقت معاونت همراه شد تا کانون هنر های تجسمی 
با فعالیت های متنوع  پاییز را در فضایی بزرگتر که متناسب  ترم 
و پرشمار آن است، آغاز کند. با توجه به این افزایش فضا، منتظر 
برنامه های بیش تر و متنوع تر از سمت کانون هنرهای تجسمی، بعد 

از بازگشایی دانشگاه  باشید.

همیشه،  مثل  دانشگاه؛  فرهنگی  برنامه های  در  همکاری   .6
از  تعدادی  در  تجسمی  کانون هنرهای  قرنطینه،  دوران  در  حتی 
به دو  داشته است که می توان  فعال  دانشگاه مشارکت  برنامه های 

مورد زیر اشاره کرد:
))شریف  برنامه ی  مهمانان  برای  هنری  هدایایی  آماده سازی   -
خط های  به  خوشنویسی  تابلوی  چهار  شامل  هدایا  این  سالم((؛ 

نستعلیق و شکسته نستعلیق بود.

Live

حسین فاطمی، دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک

محمدیاسین موسوی، دانشجوی کارشناسی مهندسی برق
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- همکاری در دکور هنری سالن اجتماعات کتابخانه ی مرکزی 
دانشگاه؛ پاییز امسال، سالن اجتماعات کتابخانه ی مرکزی دانشگاه 
سالیان  از  بعد  کتابخانه،  همکاران خوش ذوق  و  ریاست  همت  به 
دراز رنگ و بویی تازه به خود گرفت و این سالن، با عنوان ))تاالر 
از  تابلو  توس(( نام گذاری شد. در فضای داخل این تاالر تعدادی 
نقاشی های ایران و جهان را مشاهده می کنید که عمدتا با هم فکری 
کانون هنرهای تجسمی انتخاب شده اند. در ورودی این تاالر نیز، 
سه تابلو از چهره های حکیم ابوالقاسم فردوسی، استاد محمدرضا 
شجریان و مهدی اخوان ثالث نصب شده است. طراحی این چهره ها 
و خوشنویسی های آن ها همراه با تابلوی نام تاالر، همگی به همت 

کانون هنرهای تجسمی شریف آماده شده است.

مهم ترین  از  همواره  که  آن جایی  از  مجازی؛   دورهمی های   .۷
برای گردهمایی  ایجاد فضایی دوستانه و صمیمی  کانون،  اهداف 
اعضای کانون بوده است، در ایام قرنطینه جلسات مجازی متعددی 

برای دورهمی اعضای کانون برقرار بوده و هست.

سمن قزوینی
 دانشجوی مهندسی شیمی 

مقطع کارشناسی،  ورودی ۹4

طنز هنری
مراحل به ثمر رسیدن یک اثر هنری
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آثار برگزیده ی مسابقه ی خط تحریری

حادثه ی هدف قرارگرفتن هواپیمای اوکراینی و کشته شدن مسافران آن، که تعدادی از هم دانشگاهی های ما هم در 
بین آن ها حضور داشتند، عمیقا قلب ما را به درد آورد. در همین راستا، اواخر سال گذشته بود که تصمیم گرفتیم تا با 
برگزاری یک مسابقه ی خط تحریری، یاد عزیزان از دست رفته را گرامی بداریم. قرار بر این بود که این مسابقه، اسفندماه 
سال گذشته، همراه با جشنواره ی هنرهای تجسمی جام عقیق برگزار شود، ولی به دلیل شیوع بیماری کرونا و تعطیلی 
دانشگاه، جشنواره لغو شد و برگزاری مسابقه به تعویق افتاد تا سرانجام در تیرماه امسال برگزار گردید. باشد که یاد و 

خاطره ی این عزیزان و این حادثه ی دلخراش تا روزگار باقی ست، هرگز فراموش نشود.

نوشین قنادی

میالد صمیمی فر

محمد توکلی

سعید شعبانیان 

کوثر سادات وزیری

دکتر رضا سروری،
 عضو هیئت علمی دانشکده ی مهندسی برق

حسین مطلبی
 فارغ التحصیل مهندسی برق و ریاضی محض 

مقطع کارشناسی، ورودی ۸۹
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یادواره ی استاد محمدرضا شجریان

می شد.  آغاز  شجریان  محمدرضا  استاد  تولد  سالگرد  با  ذوق  از  سرشار  کودکی  همچون  مهرماه  سال،  هر 
به  ایران  آواز  پادشاه فصل ها دوشادوِش خسروی  نیک می گرفتیم؛ چرا که  فال  به  را  این هم زمانی  نیز  ما  و 
پر  ایران  از عرصه ی موسیقی  بزرگمردی  به خود گرفت.  رنگ وبوی دیگری  امسال  مهرماِه  اما  پیش می آمد. 
کشید. هنرمندی که یاد و خاطره اش همچون حافظ، سعدی، خیام، موالنا و فردوسی تا ابد در فرهنگ این 
مزر و بوم باقی خواهد ماند. آزادمردی که با مهر آمد و با مهر رفت. آسمانی شدِن استاد محمدرضا شجریان، 
داغی عمیق و سوزناک بر دل تمامی عاشقاِن فرهنگ و هنر ایران زمین برجای گذاشت. جهت ادای احترام 
یاد  یادواره ای مجازی،  برگزاری  با  تا  آن شدیم  بر  نیز  ما  ایران،  یکدانه ی موسیقی  این گوهِر  واالی  مقام  به 
باارزش  آثار  ارسال  با  که  بزرگواری  هنرمندان  و  عالقه مندان  تمامی  از  بداریم.  گرامی  را  استاد  خاطره ی  و 
را مفتخر  ما  آثار دیجیتال(  )نقاشی، خوشنویسی، عکاسی، صنایع دستی،  خود در حوزه ی هنرهای تجسمی 
سپاسگزاریم.  صمیمانه  نمودند،  یاری  را  ما  شجریان  استاد  بزرگداشِت  بهتر  چه  هر  برگزاری  در  و  نمودند 
نمایید.  مشاهده  نمودند  ارسال  یادواره  برای  گرامی  دوستان  که  را  آثاری  از  گزیده ای  می توانید  ادامه   در 

به امید آن که یادش تا ابد در خاطره ها بماند و راهش تا ابد ادامه داشته باشد ...

نستعلیق، حسین مطلبی، فارغ التحصیل مهندسی برق و ریاضی محض

نقاشی دیجیتال، امین عبدالرحیمی، فارغ التحصیل رشته شیمی

خط سفیر، نوشین قنادی، فارغ التحصیل مهندسی مکاترونیِک

نقاشی، علی محمد پرورش، دانشجوی مهندسی عمران
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چاپ دستی مونوپرینت، معصومه عاطفی

طراحی، غزل فراهانی، دانشجوی علوم کامپیوتر

رنگ روغن، احمد سیر صدر، کارمند معاونت پژوهش و فناوری شریفنقاشی خط، سعید استادی

نقاشی خط، شاهین عاضدی

نستعلیق، فرزین عطار، دانشجوی مهندسی برق



عنوان
نام فامیل

 دانشجوی رشته، مقطع کارشناسی،
ورودی ۹۷

24
 نقش خیال، گاهنامه کانون هنرهای تجسمی

گلدوزی، زهرا کاظم پور، مهندسی عمران
آبرنگ، وجیهه طغیانی

طراحی چهره، رعنا ولدخانیشکسته نستعلیق، احمدرضا حسن شاهی، دانشجوی مهندسی برق

طراحی چهره، کامران مسلم طراحی چهره، امیرحسین پورصالحی


