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از راهی دور آمد؛ از مدینة النبی

بوی رسول خدا در جاده  والیت پیچید تا به مرو رسید. 

خورشید والیت از افق خراسان طلوع كرد و مهر امام مهربانی ها 

بر رسزمین پارسایان پارسی گسرتده شد. 

وجود پیروانش را از پرتو معرفت گرما بخشید و سپهر توس 

را از نور حكمت روشن ساخت. 

برك��ت حض��ورش جاویدان ش��د و زیارتگاه��ش مأمن 

مؤمنان. اما مردمان این مرز پرگهر و عاش��قان روح هرن، 

ب��ه یمن حض��ور این امام هامم، بارگاه��ش را جلوه گاه 

زیبایی معنوی س��اختند. بر گرد این گنجینه نورانی، هرن 

را به اوج رس��انیدند؛ ه��رنی كه قریح��ه ایرانی و تفكر 

اسالمی را به هم آمیخته بود.  

به سویش می رویم تا همچون كبوتران، روحامن به پرواز در آید از 

شكوه زیبایی در حرمش، در آستان هرن...
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قرآن کتابی است که برای هدایت برش نازل شد و هرن قدسی 

که خود را در این راه خدمتگزار اندیشه های آسامنی می داند، 

به بهرتین وجه در میان قلب و روح هرنمندان مس��لامن راه 

یافته اس��ت. ارج و اهمی��ت آن در میان مس��لامنان آنها را 

واداش��ته است که اوج ارادت قلبی خود را در هرنهای قرآنی 

در طول قرن ها به منایش بگذارند. 

ش��اید بتوان هرنهای قرآنی را به دو دسته ظاهری و معنایی 

تقس��یم کرد؛ با این توضیح که هرنهایی را که مس��تقیام به 

آیات قرآن یا خود قرآن می پردازند ظاهری نام گذاش��ت؛ چه 

هرنهایی که در کتابت، تزئین، چاپ و به طور کلی تهیه قرآن 

کارب��رد دارند و چه آنهایی که در جاهای دیگر از آیات قرآن 

استفاده می کنند؛ مثل کتیبه ها، تابلوهای قرآنی و... . از طرفی 

با این تقسیم بندی، هرنهایی که در ظاهر، قرآنی منی منایند، 

ام��ا در باطن آیات و موضوع��ات و در واقع، پیام های قرآن 

را دس��تامیه خلق اثر قرار می دهند، ج��زء هرنهای معنایی 

قرآن قرار می گیرند که در این صورت دامنه وس��یعی از آثار 

هرنمندان این روزگار کشورمان را در بر  می گیرد.

به ط��ور کلی، چیزی که اکرث صاحبنظ��ران بر آن اتفاق نظر 

دارند، این است که قرآن بیان گر حقیقت و هرن در جستجوی 

حقیقت است.

***

قرآن در تاریخ هرنی رسزمین ما نقشی تعیین کننده دارد؛ چرا 

که اساس شکل گیری و تحول و شکوه بسیاری از هرنها، به این 

کتاب مقدس مسلامنان بر می گردد. بسیاری از صاحبنظران، 

قرن شش��م تا نهم هجری قمری را اوج ش��کوفایی هرنهای 

قرآن��ی در ای��ران می دانند. پ��س از آن به دلیل ضعف دینی 

حکومتها، هرنهای قرآنی رو به رکود گذاشتند.

جدای از این مس��ئله، در واقع ش��کوفایی بسیاری از هرنها 

وامدار قرآن و اس��الم است. شعر رس��الت خود را آموزه های 

قرآن��ی ق��رار داد و به اوج رس��ید؛ چنانکه حاف��ظ به عنوان 

بزرگرتی��ن غزلرسای فارس��ی، هر چه ک��رده را از دولت قرآن 

می داند. معامری با مساجد راه کامل را پیمود. خوشنویسی 

در کتابت قرآن، به اوج رس��ید. موسیقی با قرآن متولد شد و 

در عالی ترین آواها و نواهایش به قرائت های قرآن می رسد. 

نقاش��ی وقت��ی در خدمت قرآن، ب��رای جدا ک��ردن آیات و 

رسس��وره ها و ... آمد، مس��یر تکامل را پیدا کرد. کاشی کاری، 

گچ بری، معرق، منبت و بسیاری از هرنهای دیگر را هم اگر به 

کارنامه موفقیتشان نگاه کنیم، سیطره قدرمتند قرآن را در آنها 

می بینیم. و این نفوذ در آثار ش��اخص هرنی امروز نیز ادامه 

دارد. ضم��ن اینکه امروزه بر اهمی��ت و تاثیرگذاری هرنهای 

معنایی قرآنی بیشرت توجه ش��ده و آثار ارزشمندی به لحاظ 

هرنی با این هدف خلق می شوند.

****

ورود امام رضا)علیه السالم( به ایران رسآغاز تحول فکری و فرهنگی 

عظیمی در س��احت زندگی و حیات معنوی م��ردم ایران به 

حس��اب می آید. اگر به برکت وجود مرقد امام رضا)علیه السالم( 

نگاه کنیم می توانیم از البه الی گنبدهای مخروطی، هرمی و 

الجوردی، کاش��ی کاری های اسلیمی، خطوط بنایی و رواق ها 

به رازهای نهفته و تأثیرات عمیق حضور امام رضا)علیه السالم(  بر 

فرهنگ جامعه ایران پی بربیم.

حرم مطهر امام رضا)علیه السالم(  به لحاظ هرنهای به کار رفته در 

آن، جز شاهکارهای دنیا محسوب می شود که موضوعات و 

مضمون های قرآنی در همه آنها حرف اول را می زند. آس��تان 

قدس رضوی در این س��الها بخش��ی از اهتامم خود را در این 

زمینه قرار داده اس��ت و در این راه حامیت ها و درک هرنی 

باالی تولیت عظامی آس��تان قدس رضوی، حرضت آیت الله 

واعظ طبسی همواره پشتوانه محکمی در خلق شاهکارهای 

هرنی در مجموعه حرم مطهر رضوی بوده است. چه در زمینه 

معامری و کاشی کاری و به طور کلی هرنهای تجسمی و چه 

در زمینه های دیگر. 

از جمل��ه تالش های انجام ش��ده در ای��ن راه، پژوهش های 

صورت گرفته در گروه هرن پژوهی رضوان اس��ت كه س��عی 

داش��ته تا با بررسی و تعمق در هرنهای به كار رفته در حرم 

رضوی، گوش��ه های��ی از ابعاد هرنی ای��ن گنجینه معنوی را 

آش��كار ساخته و در حفظ و احیاء آن بكوشد و در این راستا 

به انتشار نرشیه ای با نام "هرننامه" پرداخته كه پس از چاپ 

یازده شامره، اینك قصد دارد تا با هدف ارتقاء كیفی محتوا و 

تغییراتی در شكل آن با نام"آستان هرن" به كار خویش ادامه 

دهد كه مجموعه حارض، حاصل اولین گام از این تالش است.

حرم رضوی از نخستین سال های شکل گیری تا اکنون همواره 

مح��ل منایش آثار عظی��م هرنمندان مخل��ص و بعضاً بی نام 

و نش��انی بوده که نام و نشانش��ان را در رضایت موالیشان 

می دیده اند. این س��نت دیرینه همچنان در میان هرنمندان 

عاشق این سالها ادامه دارد. درود بر همه عاشقان والیت!

هنـــر در خدمت قـــرآن
  محمد رضابی
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آنچه از شعر آیینی با تعاریف و محدوده های مشخص از 
آن انتظار داریم، رهایی انسان از اسارت دشمنان درونی، 
یعنی ش��یطان و نفس و نیز رهایی از بند دشمنان بیرونی 
می باشد. از آن جا که بخش عظیمی از شعر آیینی، شعر 
والیی و بازتاب زندگی امئه اطهار)علیه السالم( در شعر است، 
انتظار می رود سیره و روش زندگی امئه)علیه السالم( در روح 

و جان مخاطب تاثیرگذار باشد. 

رسالت ش��عر آیینی، ایجاد تحول در نگاه و باور مخاطب 
اس��ت، تا او را در مس��یر زندگی با بهره مندی از مضامین 
سازنده این گونه شعری یاری رساند؛ مضامینی چون دعا، 

نیایش، جهاد، تقوا، سیره زندگی امئه)علیه السالم( و ... . 

سید حامد احمدی : به نظر می رسد ژانری به عنوان ژانر 
آیینی در تاریخ ادبیات، حتی از زمان رشوع اش��عاری که 
ام��روز می توان به آن ش��عر آیینی گفت، وجود نداش��ته 
اس��ت. اما امروز می توان به این مهم که این نوع ش��عر 
»ژانر« اس��ت یا نه، فکر کرد. تعریف من از ش��عر آیینی 
که البته منافاتی هم با تعریف گذشتگان ندارد، شوراندن 

وجدان جامعه علیه ظلم است. 

ه��ادی جهان آبادی : در یک بیان بس��یار کلی، هرن دینی 
و آیینی، دو جنبه س��لبی و ایجابی دارد. جنبه س��لبی آن 
این اس��ت که موض��وع آن، مورد نهی دین ی��ا آیین قرار 
نداشته باشد که در این صورت همه هرنها دینی و آیینی 
خواهن��د بود؛ اال آن که دین و آیی��ن، محتوای آن را نفی 
کرده باشند. اما جنبه ایجابی آن، این است که در محتوای 
آن از منادها و نشانه ها و مفاهیم دینی و آیینی استفاده 
شده باشد که در این صورت، آن دسته از هرنها و شعرها، 
دینی و آیینی اند که از این نش��انه ها و منادها و مفاهیم 

برخوردار باشند. 

جمع بین این سویه ها آن خواهد بود که همه مصداق های 
هرنه��ا جز آن مصادیق که محتوای مخالف با دس��تورات 
دین��ی دارند و در گروهی قرار می گیرند که دین یا آیین، 
آن را نفی کرده اس��ت، دینی و آیینی ان��د. آن آثار که از 
منادها، نشانه ها و مفاهیم دینی استفاده کرده اند، دینی تر 

و آیینی تر اند. 

دکرت نعمت الله تقوی بهبهانی : شعر آیینی یا شعر دینی 
آن گونه که از صفت ممیزه اش هویداس��ت، شعری است 
که در تبیین اندیش��ه های دینی رسوده ش��ده باش��د؛ با 
هدف تش��ویق و گرایش به دین و آیین خاصی و یا دفاع 
از درومنایه های دینی خاصی. نارصخرسو چهره ممتاز این 
نوع شعر اس��ت که رسارس دیوان او تعلیم باورهای دینی 

شاعر و دفاع از آن می باشد. 

به دلی��ل ویژگیهای این نوع ش��عر و محدودیت الفاظ و 
درومنایه های آن، ش��عر آیینی از نظ��ر ادبی و صورخیال 
شعری چندان برجسته نیست. شاعران آیینی بیشرت ناظم اند تا 
شاعر، و زبان شعر برای آنان وسیله ای است برای رساندن 
پیامش��ان. در روزگار ما چهره ممتاز این نوع شعر را می توان 
موس��وی گرمارودی دانست. البته ش��اعران دیگری مانند 

شهریار نیز اشعار محدودی در این زمینه رسوده اند. 

در مقام مقایس��ه، شاعران آیینی مانند متکلامنند و دیگر 
ش��اعران مانند فیلسوفان که مقید به بیان مبانی رشیعت 

نیستند، هرچند خود اهل دیانت باشند. 

دکرت ویدا احمدی : آیین در لغت به معنای آداب و رسوم 
و روش است و همچنین به معنای آنچه که زیور و زینت 
اس��ت و نیز به معنای آذین است. در کتاب »نوروزنامه« 
و همچنین »تاریخ سیس��تان« به این کلمه در این معانی 

اشاره شده است. 

در ح��وزه ادبیات، ش��عری که به صف��ت آیینی متصف 
اس��ت، در دو ح��وزه گس��رتده و خاص تر قابل بررس��ی 
است. در معنای گسرتده، شعر آیینی به شعری گفته می شود 
که در آن از آداب و رس��وم، خ��وی و منش و خصلت های 
ایرانیان س��خن به میان رفته است. البته در حوزه مذهب 
می توان گفت که این شعر شامل معتقدات شیعی است 
و ب��ه ذکر مناق��ب اهل بیت)علیه الس��الم( اش��اره دارد که 
س��ابقه آن به ادوار گذشته شعر فارسی باز می گردد. به 
عنوان مثال کس��ایی مروزی و محتش��م کاشانی در زمره 
ش��اعران شیعی مذهبی هس��تند که فضایل اهل بیت را 
ستوده و مرثیه هایی در بزرگداشت ایش��ان رسوده اند. 

ش��عر آیینی در معنای خاص تر، آن اس��ت که به گونه ای 
با همین تفکرات و اعتقادات مذهبی مرتبط اس��ت و به 
نظر می رس��د که ام��روزه دریافتی که از ش��عر آیینی به 
ذهن متبادر می ش��ود، به این تعریف نزدیک تر اس��ت. 
هرگاه برای مخاطب امروزی درباره ش��عر آیینی سخن به 
میان رود، مخاطب انتظار دارد تا شعری بشنود که در آن 
از اعتقادات و تفکرات شیعی سخن به میان رفته باشد. 

البت��ه ش��عر و ادبیات آیینی تنها مختص به ادب فارس��ی 
نیس��ت، بلکه در برخی از دوره ه��ای تاریخی در مغرب 
زمین، ادبیات برخی کشورهای اروپایی شاهد حضور ژانر 
خاصی از ادبیات و ش��عر بود که »Liturgy« نام داش��ت 
و ش��امل ذکر مصائب حرضت مس��یح  و حرضت مریم  و 
زندگی ایش��ان و همچنین احوال حواریون و قدیس��ان و 
مسیحیان شاخص بود که به نوعی می توان آن را گونه ای 

از شعر آیینی در ادبیات جهان دانست.

در می��ان گون��ه های ش��عری که پس از انق��الب متولد و 
ی��ا دارای تعری��ف و جهت گیری های تازه ای ش��ده اند، 
ش��عر آیینی جایگاه ویژه ای دارد؛ از آن رو که همواره در 
تعریف و نقد و ماهیت آن بین صاحبنظران اختالف بوده 
است. عده ای این گونه ی شعری را دارای مرتبه ای ممتاز 
در ادبیات می دانند و عده ای دیگر اطالق ژانر شعری و 

نوع ادبی به آن را بی اعتبار می شامرند. 

برای یافنت تعریف ش��عر آیینی و ش��ناخت جایگاه آن در 
ادبیات فارسی، گفتگویی با چند تن از صاحبنظران، اساتید 
دانش��گاه و شاعران انجام ش��ده که هدف از این گفتگو، 
رس��یدن ب��ه تعریفی تازه از ای��ن گونه ی ش��عری و  طرح 

مباحثی پیرامون آن بوده است. 

***

دک��رت محمود مهدوی دامغانی : برداش��تی ک��ه از ادبیات 
آیینی در گذشته در عرصه ادبیات وجود داشته، با تعریف 
اکن��ون تفاوت بس��یار دارد. ادبیات آیینی در گذش��ته به 
ش��عری اطالق می ش��ده که آداب و سنن و آیین مقدسه 
مردم را بیان می کرده است، ولی انگار در زمانه ما تعریف 
دیگری دارد و بیش�����رت به حوزه مذهب وارد می شود. با 
تعریفی که از گذش��ته در دس��ت داریم، می توانیم حتی 
شاهنامه فردوسی را هم شعر آیینی بدانیم؛ چرا که آداب 
زندگ��ی، هم��رسداری، جوامنردی و ... را م��ی توان از این 

کتاب آموخت.

یوسفعلی میرشکاک : شعر آیینی شعری واال، آگاهانه و یا 
نیمه خودآگاهانه است که در نعت و منقبت معصوم بیان 
می ش��ود. این شعر دو وجهی است؛ گاهی وجه وصفی و 
مدحی دارد و گاهی جنبه عاشقانه که شاعر معشوق خود 
را در چهره و سیره اهل بیت)علیه السالم( می ج�وید. به اعتقاد 
من چون ش��عر آیینی با رسنوش��ت و آخرت شاعر ارتباط 
دارد، این گونه ش��عری برترین ش��عری است که می تواند 

رسوده شود. 

زهرا محدثی خراس��انی : هر مقوله شعری که سبقه دینی 
داشته باشد و متاثر از آموزه های اسالمی باشد، در قلمرو 
ش��عر آیینی قرار م��ی گیرد. به طور کلی تنها مس��اله ای 
که ش��عر آیینی را از سایر انواع شعر جدا می کند، قلمرو 
موضوعی آن است. بر خالف بس��یاری از صاحبنظران که 
شعر مذهبی را موضوعا به دو مقوله کلی منقبت و مرثیه 
مح��دود می دانند، آث��ار اخالقی و عرفانی چون خمس��ه 
نظام��ی و نیز آثار غ��زل رسایانی چون حافظ، رسش��ار از 
رهنمودهای قرآنی و مفاهیم دینی و مقوله های ارزش��ی 
بوده و بیان گر تاثیرپذیری آنان از متون دینی اس��ت و از 

این رو این گونه آثار نیز جزء شعر آیینی می باشد. 

بنا بر تعریفی که از ش��عر آیینی و گس��رته آن ارائه ش��د، 
ما با س��ه قلمرو موضوعی مشخص و قابل تعریف روبرو 
هس��تیم. ابتدا شعر توحیدی، نیایشی و عرفانی؛ دوم شعر 
اخالقی، پندی، اجتامعی، مقاومت، بیداری و دفاع مقدس؛ 

و سوم شعر والیی. 

وقتی شاعران متکلامنند
تعریف شعر آیینی و جایگاه آن در ادب فارسی از زبان شاعران و پژوهشگران

   محمدرضا رسساالری
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قیرص امین پور و حسن حسینی از این گونه است. 
***

در مطالع��ه تاری��خ ادبیات ایران و در صف پیش��اهنگان 
ش��عر فارسی، نخس��تین ش��اعری که رساینده شعر آیینی 
اس��ت و یا به عبارت��ی بهرت، مضامین دین��ی و مذهبی از 
مضامین اصلی ش��عر اوست، کس��ایی مروزی، شاعر قرن 
چهارم هجری است. اگرچه وصف طبیعت و طرح مسایل 
حکمی، هامنند اکرث شعرهای سبک خراسانی، از مضامین 
شعرهای  کسایی اس��ت، اما وجه متایز وی با تقریبا همه 
ش��اعران قبل و همزمان خود در ب��ه کارگیری عواطف و 

اندیشه های مذهبی در شعر است. 
نام کام��ل او »حکیم ابوالحس��ن یا ابواس��حاق کس��ایی 
مروزی« اس��ت. متولد س��مرقند و از اهالی مرو بود. وی 
از ش��اعران اواخر عهد سامانیان و اوایل غزنویان به شامر 
می آید. کس��ایی در آغاز ش��اعری م��داح و درباری بوده 
و در میان س��الی از این گونه ش��عرها پشیامن شده و به 
رسودن ش��عرهایی با مضامی��ن وعظ و حکمت و مذهب 

پرداخته است. 
از میان اش��عار کس��ایی تعداد زیادی باقی منانده است و 
ش��عرهایی که اکنون از این ش��اعر در دست است هامن 
اشعار پراکنده در تذکره ها و لغت نامه ها و کتابهای ادبی 
اس��ت. از مجموع همین اشعار موجود می توان دریافت 
که او از ش��اعران برجسته و از استادان زمانه خود بوده و 
در ابداع مضامین و بیان معانی و توصیفات و تش��بیهات 
لطیف طبیعی، مهارت بسیار داشته است. کسایی گذشته 
از توصیفات و مدایح ش��یوایی ک��ه رسوده، در موعظه و 
حکمت هم نخستین ش��اعری است که توانست این نوع 
شعر را به مراحل مهمی از پیرشفت و کامل در قرن چهارم 
برساند و مقدمه ظهور شاعرانی از قبیل نارصخرسو شود. 

وی را پیرو رودکی و پیرشو نارصخرسو دانسته اند. 
کس��ایی بنا بر آنچه از اش��ارات علام و نویسندگان قدیم 
شیعه بدس��ت آمده معتقد به مذهب تشیع بوده است. 
عالوه ب��ر این که محقق��ان او را بر مذهب ش��یعه اثنی 
عرشی دانسته اند، این اعتقاد در چند شعر وی به وضوح 

مشهود است : 
مدحت کن و بستای کسی را که پیمرب 

بستود و ثنا کرد و بدو داد همه کار 
آن کیست بدین حال و که بوده ست و که باشد 

جز شیر خداوند جهان حیدر کرار 
این دین هدی را به مثل دایره ای دان 

پیغمرب ما مرکز و حیدر خط پرگار 
علم همه عامل به علی داد پیمرب 

چون ابر بهاری که دهد سیل به گلزار ... 
کس��انی که دیوان اش��عار کس��ایی را قبل از قرن شش��م 

خوانده اند، آن را پر از ستایش پیامرب و اهل بیت توصیف 
کرده اند. بررس��ی همین اش��عار موجود ای��ن نکته را نیز 
تایید می کند که نخس��تین قصیده های فارس��ی در مدح 
و مرثیه بزرگان دین در دیوان کس��ایی یافته می ش��ود و 
همین امر باعث ش��ده که محققان وی را پیشاهنگ شعر 

آیینی در تاریخ ادبیات فارسی بدانند. 
شعر زیر رسآغاز قصیده ای است رسوده کسایی مروزی با 

موضوع والیت امام علی )علیه السالم( و فرزندان او : 
فهم کن گر مومنی فهم امیراملؤ منین 

فضل حیدر، شیر یزدان، مرتضای پاکدین 
فضل آن کس کز پیمرب بگذری فاضل تر اوست 

فضل آن رکن مسلامنی، امام املتقین ... 
گر نجات خویش خواهی در سفینه ی نوح شو 

چند باشی چون رهی تو بینوای دل رهین 
دامن اوالد حیدر گیر و از طوفان مرتس 

گرد کشتی گیر و بنشان این فزع اندر پسین 
بی توال بر علی و آل او دوزخ تو راست 

خوار و بی تسلیمی از تسنیم و از خلد برین ... 
***

منابع : 
1- اشعار حکیم کسایی مروزی و تحقیقی در زندگی 

و آثار او، مهدی درخشان. 
2- تاریخ ادبیات در ایران )جلد اول(، ذبیح الله صفا. 

3- تاریخ ادبیات ایران، محمدجعفر یاحقی. 
او،  شعر  و  اندیشه  زندگی،  مروزی،  کسایی   -4

محمدامین ریاحی. 
می توان شعر آیینی را این گونه تعریف کرد : »شعری که 
محل بروز و ظهور عاطفی اندیشه های متافیزیکی شاعر 
باشد.« این ظهور و بروز می تواند به قصد انتشار، تبلیغ، 
مبارزه فرهنگی، احیای سنتهای دینی و مذهبی و یا رصفا 

ناشی از اعتقادات درونی شاعر باشد. 
شاید هیچ کس از هیچ شاعری نپرسیده باشد که مثال فالن 
موضوع را چرا در ش��عرت مطرح کردی و یا چرا به چنین 
عواط��ف و اندیش��ه هایی پرداخته ای؟ ام��ا دقت و نگاه 
دقیق به برخی ش��عرها می تواند ما را به ش��ناخت هدف 
ش��اعر نزدیک تر کند. به عنوان مثال، با نگاهی به ش��عر 
نارصخرسو درمی یابیم که قصد شاعر از رسودن آن قصاید، 
جز تبلیغ اندیش��ه های مذهبی، نوعی مبارزه فرهنگی با 
عقاید مذهبی رایج در زمانه شاعر است که وی این عقاید 
را باطل دانس��ته و در صدد اصالح آنها برآمده است. و یا 
اگر ترکیب بند محتش��م کاش��انی و رشایط تاریخی خلق 
این اثر را بررس��ی کنی��م، قصد ش��اعر را قصدی متفاوت 
با قصد نارصخرسو در رسودن ش��عر ب��ا مضمون مذهبی 
خواهیم یافت. می دانیم که محتشم ترکیب بند مشهورش 
را به اشاره شاه تهامسب صفوی و به منظور احیای سنت 
عزاداری و بزرگداش��ت ش��هدای کربال رسوده است. بدین 
ترتیب، اگر ش��عرها و موقعیت تاریخی ش��اعران رساینده 

ش��عرهای آیینی را از نظر بگذرانیم، شاید این گونه باشد 
که شاعر به ازای هر شعر یک یا چند هدف را دنبال می کرده 
است، ولی چنانچه پیشرت ذکر شد، مقاصدی چون مبارزه، 
تبلیغ و احیای سنن مذهبی از اکرث شعرهای آیینی انتظار 

می رود. 
در سیر تاریخی شعر آیینی نیز همین چند شاخصه عمده 
تکرار ش��ده اس��ت. اگر در ش��عر معارص دق��ت کنیم، به 
شعرهایی با گرایشهای دینی، مذهبی و عرفانی برمی خوریم 
ک��ه همچنان هامن ویژگیهای عم��ده را دارند؛ ویژگیهایی 
که به نوعی قصد ش��اعر از پرداخنت به این گونه مضامین 
است. در سالهای اول دهه پنجاه، نعمت آزرم،  تحت تاثیر 
اندیش��ه های رشیعتی، با اس��تفاده از پشتوانه های دینی 
ش��عرهایی با مضمون مبارزه با حکومت پهلوی می رساید 
و محمدرض��ا ش��فیعی کدکنی، عن��ارصی از عرفان ایرانی 
اسالمی را در ش��عر خود بازآفرینی می کند و در سطحی 
دیگر علی موس��وی گرمارودی، در آثار خود به نوعی تازه 
از ش��عر مدحی دس��ت می یابد که در س��تایش امئه دین 
اس��ت. در سالهای پس از انقالب اسالمی نیز همت بخش 
عمده ای از شاعران انقالب، معطوف به مضامین دینی و 
مذهبی  و بیش��رت با هدف احیای سنن مذهبی و استفاده 
روزآمد از این اندیش��ه ها شد. ش��عرهای سلامن هراتی، 

گر نجات خویش خـواهی در سفینه ی نوح شو ...
یادداشتی پیرامون شعر آیینی و بررسی تاریخی این گونه ی شعری )بخش اول : کسایی( 

        یوسف بینا 
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پس به بار عام ، پیش صّفه مهامن آمده  
كعبه بر كرده عرب وار آتشی كز نور آن  

شربوان در راه منزل ، منزل آسان آمده  
كعبه بر خوانی نشانده فاقه زدگان را به ناز 
كز نیاز آن جا سلیامن مور آن خوان آمده ... 

فاقه پروردان چو پاكان حواری روزه دار 
كعبه همچون خوان عیسی عید ایشان آمده  
یوسفان در پیش خوان كعبه باشند آنچنانك  

پیش یوسف قحط پروردان كنعان آمده ...)1( 

و نارص خرسو، دیگر ش��اعر بزرگ ما كه بیش��رت در موضع ، 
مذهبی اس��ت تا موضوع ، یك قصیده كوتاه برای حج دارد. 
در قصی��ده نارصخرسو، توصیف ش��اعرانه كعبه را چندان 
منی بینیم ولی ش��عر مملو اس��ت از تعالیمی كه ش��اعر از 
منابع دینی ما درب��اره حج دریافته و به ما منتقل می كند. 
ش��عر، حالت روایی دارد و شاعر با گفت وگویی كه با یكی 
از حّجاج دارد، ش��یوه درست حج كردن را به او و در واقع 

به ما می آموزد: 

گفتم او را »بگو كه چون رَستی  
زین سفركردن ِ به رنج و به بیم  

باز گو تا چگونه داشته ای  
حرمت آن بزرگواْر حریم : 

چون همی خواستی گرفت احرام  
چه نیت كردی اندر آن تحریم ؟ 

جمله بر خود حرام كرده بُدی  
هر چه مادون كردگار قدیم ؟« 

گفت »نی « گفتمش »زدی لبّیك  
از رس علم و از رس تعظیم  

می شنیدی ندای حق ّ و، جواب  
باز دادی چنان كه داد كلیم ؟« 

گفت »نی « گفتمش »چو در عرفات  
ایستادی ّ و یافتی تقدیم  

عارف حق شدی ّ و منكر خویش  
به تو از معرفت رسید نسیم ؟« 

گفت »نی « گفتمش »چو می كُشتی  
گوسفند از پی یسیر و یتیم  

قرب خود دیدی اّول و كردی  
قتل و قربان نفس شوم لئیم ؟« 

ای��ن گفت وگو ادام��ه دارد و در هر بند آن ، ش��اعر یكی از 
مناسك حج را با نگرشی كه خود دارد مطرح می كند. تا این 

كه سخن به این جا می رسد: 

گفت »از این باب ، هرچه گفتی تو 

من ندانسته ام صحیح و سقیم « 
گفتم »ای دوست ! پس نكردی حج  

نشدی در مقام محو، مقیم  
رفته ای مّكه دیده ، آمده باز 

محنت بادیه خریده به سیم  
گر تو خواهی كه حج كنی پس از این  

این چنین كن كه كردمت تعلیم «)2( 
 

اگر با تلقی س��اده نخس��تین »مدح و ستایش « معصومین ، 
به رساغ این دو ش��اعر برویم ، خاقانی را مذهبی تر خواهیم 
یافت و اگر تالش ش��اعر برای بیان تعلیامت و دیدگاه های 

مذهبی را مالك قرار دهیم ، نارصخرسو را. 
در ش��عر كهن فارس��ی ، آثار كس��انی همچون فردوس��ی ، 
نارصخرسو، س��نایی ، عطار، موالنا، س��عدی و حافظ بیشرت 
موضع دینی داش��ته نه موضوع دین��ی ، و به همین لحاظ، 
وقت��ی با معیار مدح و س��تایش بزرگان دی��ن به رساغ این 
شعرها برویم ، چنین خواهیم پنداشت كه در آن دوره ها ما 

شعر مذهبی نداشته ایم و یا بسیار كم داشته ایم . 
در دوره صف��وی ، بر عكس ش��عررسایی با موضوع مذهبی 
رواج پی��دا كرد و به موازات همین رویكرد، موضع مذهبی 
كمرنگ تر شد. وفور شعرهایی كه در این دوره برای بزرگان 
دین رسوده ش��ده ، گاهی ما را به این باور می رساند كه در 
این دوره ش��عر مذهبی در اوج بوده است . البته اگر ظاهر 
كار را ببینیم ، ش��اید به همین نتیجه نیز برس��یم ، ولی عمالً 
قضیه به شكلی دیگر است . براستی تجلّی معارف دینی در 
ش��عر را در كدام دوره بیشرت می توان یافت ؟ شعر محتشم 
كاشانی بیشرت برگرفته از تعالیم دینی است یا شعر موالنا؟ و 
به عبارت دیگر، ش��عر كدام یك از آنان ، ما را بهرت با حقایق 
دین آشنا می كند و ما تعلیامت دین را از كدام دسته شعرها 
بهرت فرامی گیریم ؟ برای پاس��خ دهی به این پرس��ش ، خوب 
است نگاهی به تركیب بند محتشم كاشانی بیندازیم كه از 

مشهورترین شعرها در موضوع مذهبی است . 
تركیب بند محتشم ، از جنبه عاطفی و تأثّر برانگیزی یك كار 
فوق العاده است و حتی از لحاظ بیانی و تكنیكی چیزهایی 
دارد كه از شاعران آن عرص بعید است . همین قوت عاطفی 
و زیبایی تكنیكی ، باعث شده كه این شعر، سیطره ای دایمی 
بر شعر عاشورایی ما بیابد و حتّی امروز هم نتوانیم به آن 
بی توجه باش��یم . ولی با همه ارزشی كه از لحاظ موضوعی 
برای این تركیب بند قائلیم ، باید اعرتاف كنیم كه این ش��عر 
موضع فكری خاصی در قبال واقعه كربال منی گیرد. در این جا از 
عوامل و ریشه های نهضت حسینی خربی نیست و همچنان 
از عواقب آن سخنی نرفته است . این واقعه ، فقط رویدادی 
تأثّربرانگیز ترس��یم می شود كه از صبح عاشورا رشوع شده 
و به عرص هامن روز خامته می یابد. نخس��تین اشاره به این 

واقعه در این بیت هاست : 

موضــــوع دینی یا موضــــع دینی  
  محمدكاظم كاظمی

شاید نخست چنین پنداشته شود كه شعر مذهبی مفهومی 
است روش��ن با مصداق هایی مشّخص . عامه مردم و حتی 
بعضی خواص نیز، ش��عری را مذهبی می دانند كه رصفاً در 
موض��وع مناقب و مراث��ی معصومین )علیهم الس��الم( رسوده 
شده باشد. كسانی كه نگرشی وسیع تر دارند، حوزه مضامین 
ش��عر مذهبی را گسرتده تر در نظر می گیرند و شعرهایی را 
كه درباره مناس��بت های مذهبی و فرایض دینی است نیز 
در این محدوده جای می دهند و البته گاه نیز شعرهایی را 
كه به طور مشّخص در دفاع از اعتقادات مذهبی و بیان و 

رشح معارف دین رسوده شده است . 
با جمع این نگرش��ها، می توان گفت ما غالباً ش��عری را كه 
به نحوی موضوع مذهبی دارد، مذهبی می ش��امریم ؛ حاال 
این موضوع می تواند س��تایش یكی از بزرگان دین باش��د، 
می تواند توصیف فرایض دینی باشد و یا رشح معارف دین . 
ولی با این كه ما نیز برای سهولت از همین تعریف استفاده 
می كنیم ، به خاطر داشته باش��یم این دیدگاه چندان جامع 
نیست . ما یك دسته پنهان تر شعر مذهبی هم داریم ، یعنی 
ش��عرهایی كه موضوعی عام دارند  و مشخصاً درباره یكی 
از بزرگان و یا فرایض دین رسوده نشده اند، ولی نگاه شاعر 
به آن موض��وع عام ، از منظر دین بوده و متكی به معارف 

دینی . 
همچنان كه مذهب از انس��انها انتظ��ار دارد در همه ابعاد 
زندگی خویش ، دینی � یعنی طبق دس��تورهای دین � عمل 
كنند، این انتظار را نیز دارد كه ش��عر رسودن آنها نیز طبق 
همین دس��تورها باش��د، یعنی با موضع دین . بدیهی است 

كه هر ش��عری كه ش��اعران با این معیار برسایند، مذهبی 
خواهد بود. 

پس ت��ا این جا می توانیم گفت كه ما عمالً دو نوع عملكرد 
شاعرانه داریم : شعر رسودن برای دین و شعر رسودن طبق 
دستورهای دین ؛ یا به عبارت دیگر، شعر با موضوع دینی یا 

شعر با موضع دینی . 
برای مقایس��ه ارزش��ی این دو نوع ش��عر، باید دریافت كه 
ه��دف اصلی از دین ، چه بوده اس��ت . دین برای این آمده 
كه ما آن را س��تایش كنیم ، یا در زندگی خویش از تعلیامت 
آن به��ره بگیری��م ؟ و به همین قیاس ، عملك��رد ما در قبال 
بزرگان دین ، باید س��تایش رصف آنان باش��د یا بهره گیری از 
راه و رسم زندگی و تعلیامت دینی آنان ؟ ما برای پاسخگویی 
به این پرس��ش ، مقایس��ه ای می كنیم بین نگ��رش دو تن از 
ش��اعران كهن ما به یك موضوع . خاقانی رشوانی ، ش��اعری 
اس��ت رسش��ناس و از بزرگان ادب فارس��ی . او كسی است 
ك��ه بیش از دیگر ش��اعران ما به موض��وع حج ، و توصیف 
كعبه پرداخته اس��ت . چندی��ن قصیده بلند و ب��اال دارد در 
وصف كعبه كه هر یك در موضوع خویش ، شاهكاری است 
بی بدیل . اگر ما، تنها معیار قوت ش��عر را، توانایی شاعر در 
توصیف موضوع بدانیم ، بدون ش��ك با دیدن بیت هایی از 
این دست ، خواهیم گفت كه كسی بهرت از او شعر مذهبی 

در این موضوع نرسوده است : 
صبح خیزان بین به صدر كعبه مهامن آمده  

جان عامل دیده و در عامل جان آمده  
آستان خاص سلطان السالطین داده بوس  

بررســـی شعر مذهبی و مقتضیات آن
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دینی در ش��عر، كافی نیس��ت و باید دید كه در این شعری 
كه مثالً در س��تایش بزرگان دین ی��ا توصیف فرایض دینی 
رسوده ش��ده ، تا چه حد نگرشهای دینی وجود دارد و شاعر 
ت��ا چه مایه از تعلیامت دینی بهره گرفته اس��ت . ما پیش��رت 
معروف ترین ش��عر عاش��ورایی یعنی تركیب بند محتشم را 
دیدی��م و موضع آن را � كه عمالً وجود نداش��ت � بررس��ی 
كردیم . كافی است مثنوی »روزی كه در جام شفق ُمل كرد 
خورشید...« از علی معلّم را بخوانیم تا تفاوت ها را دریابیم . 
در این شعر، واقعه عاش��ورا نه یك حادثه مقطعی و رصفاً 
اندوه برانگیز، بلكه بخشی از یك مسیر تلقی می شود; مسیر 
رویارویی دایمی حق و باطل؛ و شاعر با مخاطب قراردادن 
انسان های امروز و سهیم دانسنت ما در این واقعه ، می كوشد 

وظیفه ما را در ادامه این مسیر، گوشزد كند. 
بی درد مردم ، ما، خدا، بی درد مردم  

نامرد مردم ، ما، خدا، نامرد مردم  
از پا حسین افتاد و ما برپای بودیم  

زینب اسیری رفت و ما برجای بودیم  
از دست ما بر ریگ صحرا نطع كردند 

دست علمدار خدا را قطع كردند 
نوباوگان مصطفی را رس بریدند 
مرغان بستان خدا را رس بریدند 
در برگریز باغ زهرا برگ كردیم  

زنجیر خاییدیم و صرب مرگ كردیم  
چون بیوگان ننگ سالمت ماند بر ما 

تاوان این خون تا قیامت ماند بر ما)4( 
ولی هم��واره این موضع مذهبی در ش��عرها وجود ندارد. 
مثالً در بس��یاری از شعرهایی كه برای موضوع ظهور و در 
س��تایش حرضت قائم رسوده می ش��وند، فقط به ستایشی 
كلّی از حرضت بسنده می شود و تصویری از اهداف ظهور 
ایش��ان و وضعیت موعودی كه با این قیام پدید خواهدآمد 
ارائه منی ش��ود. صحبتها كلّی است و در این حد كه ایشان 
جه��ان را پ��ر از عدل و داد خواهند كرد و ریش��ه س��تم را 
برخواهن��د كند، ولی الگوی��ی از آن جهان ِ پر از عدل و داد 
ارائه منی ش��د تا بتوان با كمك آن برای رس��یدن به وضعیت 
موعود تالش كرد. گویا بقیه انس��انها الزم نیست بدانند آن 
وضعیت موعود چگونه اس��ت ، چون الزم نیس��ت كه برای 
دس��تیابی به آن تالش��ی بكنند. ح��اال در مقابل ِ این تصویر 
مبهم از آخرالزمان در شعرهای پیشین ، می توانیم شعر »روز 
ناگزیر« قی��رص امین پور را بخوانی��م و دریابیم كه چگونه 

شاعر عمالً الگوسازی كرده است : 
روزی كه دست خواهش ، كوتاه  

روزی كه التامس ، گناه است  
و فطرت خدا 

در زیر پای رهگذران پیاده رو 
بر روی روزنامه نخوابد 

و خواب نان تازه نبیند 
 

روزی كه روی درها 
با خّط ساده ای بنویسند: 

»تنها ورود گردن كج ممنوع !« 
و زانوان خسته مغرور 

جز پیش پای عشق  
با خاك آشنا نشود...)5( 

 
3 . حضور موضع دینی در شعرهای عام  

ولی موضع دینی داشنت شاعر فقط در شعرهای با موضوع 
دین��ی ، باالترین حّد انتظار ما نیس��ت ، بلكه انتظار می رود 
كه ش��اعر حتّی در ش��عرهایی كه برای دیگ��ر موضوعات 
می رسای��د نیز دی��دگاه دین را مطرح كند. دی��ن در روابط 
اجتامعی ، سیاست ، اقتصاد، فرهنگ و خالصه همه جوانب 
حی��ات برشی نظر دارد و طبیعتاً ش��عری كه در هر یك از 
این موضوعات رسوده می شود، باید این نگرشهای دینی را 
در خود داش��ته باشد. منی توان از یك شاعر مسلامن انتظار 
داشت كه به معضل فقر و غنا از زاویه نگرش ماركسیستی 
بنگرد و یا در ش��عرهای سیاسی خویش ، مثالً پیرو نظریات 

غربی باشد. 
موض��وع مه��م این اس��ت كه به ب��اور ما، دی��ن می تواند 
پاس��خگوی همه نیازه��ای جامعه امروز باش��د و بنابراین 
می توان در هر نوع شعری ، به نگرش های دینی متكی شد، 
خواه موضوع آن ش��عر به رصاحت مذهبی باش��د و خواه 

نباشد. 
 

پی نوشت ها
1. دیوان خاقانی رشوانی ، به كوش��ش دكرت ضیاءالدین س��ّجادی ، چاپ 

پنجم ، انتشارات زّوار، تهران 1374، صفحه 368 و 369 
2. دی��وان نارصخ��رسو، به تصحیح مجتب��ی مینوی و مه��دی محّقق ، 

انتشارات دانشگاه تهران ، تهران 1370، صفحه 300 
3. دیوان موالنا محتشم كاشانی ، به كوشش مهرعلی گرگانی ، كتابفروشی 

محمودی ، بی تا، بی جا 
4. رجعت رسخ س��تاره ، چاپ اول ، واحد انتشارات حوزه اندیشه و هرن 

اسالمی ، تهران 1360، صفحه 65 
5. آینه ه��ای ناگهان ، قیرص امین پور، چ��اپ اول ، رساینده ، تهران 1372، 

صفحه 9  

منی ت��وان از یك ش��اعر مس��لامن انتظار 

ت كه ب��ه معض��ل فق��ر و غنا از 
داش��

زاوی��ه نگرش ماركسیس��تی بنگ��رد و یا 

ش ، مثالً پیرو 
در ش��عرهای سیاسی خوی

نظریات غربی باشد. 

وانگه رسادقی كه ملَك محرمش نبود 
كندند از مدینه و در كربال زدند 

و از تیشه ستیزه در آن دشت ، كوفیان  
بس نخل ها ز گلشن آل عبا زدند 

پس رضبتی كز آن جگر مصطفی درید 
بر حلق تشنه خلف مرتضی زدند 

و آخرین رخدادی كه از این واقعه گفته می شود این است : 
وانگه ز كوفه خیل حرم رو به شام كرد 

نوعی كه عقل گفت قیامت قیام كرد 
این شعر، دشمن را هم نشان منی دهد یا اگر نشان می دهد 
هم فقط دش��من امام حس��ین)علیه الس��الم( است كه تصویر 
می ش��ود نه دشمن حسینیان تاریخ . در این جا شخصیت ها 
»تاریخی «ان��د، نه »فك��ری « و بنابراین به یك مقطع خاص 
محدود می ش��وند بدون موضعگیری فكری شاعر. مثل این 
كه واقعه كربال جنگی بوده رصفاً بین دو دشمن و باالخره با 
كشته شدن یكی از آن ها، البته به شكل مظلومانه و اسفبار، 

خامته یافته است : 
ای چرخ ! غافلی كه چه بیداد كرده ای  

و از كین چه ها در این ستم آباد كرده ای  
كام یزید داده ای از كشنت حسین  

بنگر كه را به قتل ِ كه دلشاد كرده ای  
ببینید كه حتّی تقصیرها هم به گردن چرخ بیدادگر و روزگار 

غّدار انداخته می شود نه بندگان عصیانگر خدا: 
تا چرخ ِ سفله بود، خطایی چنین نكرد 

با هیچ آفریده جفایی چنین نكرد 
به این ترتیب ، قیام هدفمند عاش��ورا، ب��ه یك درگیری بین 
آل ابوس��فیان و آل پیامرب تبدیل می ش��ود و تأسف خوردن 
ه��م برای این اس��ت كه این ش��هیدان ، آل پیام��رب بوده اند 
نه قیام كنندگان برای برپایی حق و رس��واكنندگان دس��تگاه 
خالفت موروثی . چنین است كه این شعر، وظیفه و رسالت 
م��ا را نی��ز مش��ّخص منی كند و در آخر ش��عر، درس��ت در 
لحظه ای كه باید فریاد بكش��د و موضعگیری كند، می گوید 

خاموش باش ! 
خاموش محتشم كه دل سنگ ، آب شد 

بنیاد صرب و خانه طاقت خراب شد 
خاموش محتشم كه از این حرف سوزناك  

مرغ هوا و ماهی دریا كباب شد...)3( 
ش��عر دوره صفوی و قاجاری ، به طور كلّی در چنین عواملی 
س��یر می كند; ستایشهای كلی و بدون جنبه های تعلیمی از 

بزرگان دین و مرثیه های سوزناك ولی بی هدف برای آنها. 
ای��ن گرایش س��طحی و یك بعدی ، باعث ش��د كه تفكرات 
دین��ی در ش��عر رو به فراموش��ی رود و با ظه��ور ناگهانی 
م��وج غرب گرایی در دوره قاج��ار، عمالً تفكری مذهبی كه 

بتوان��د با جریان ه��ای ضد مذهب مقابله كند، در ش��عر 
ما وجود نداشته باش��د. چنین بود ك��ه از دوره مرشوطه تا 
انقالب اس��المی ، شعر مذهبی در همه اشكالش  در انزوا و 
انفعال قرار داشت . شاعران مذهبی رسا با میراث نه چندان 
ارجمندی كه از شعرهای موضوعی دوره صفوی و قاجاری 
داش��تند، همچنان ب��ه م��دح و مرثیه رسایی ب��رای بزرگان 
دین مش��غول بودند و البته به دور از نگرش��های عمیق و 
موضعمندی مذهبی . بقیه شاعران نیز یا غیرمذهبی بودند 
یا ضدمذهب و البته بیش��رت از نوع دّوم . شعر مذهبی، نه 
جریانی غالب بود و نه حتّی جریانی قابل توجه و تأّمل . در 
این میانه، شاعری كه می خواست موضوع و موضع شعرش 
مذهبی باش��د، مشكالتی جّدی در پیش داشت، چون هیچ 
الگوی جانداری از ش��عری كه دارای هردو جنبه باشد رساغ 

نداشت . 

در س��ه ، چهار ده��ه اخیر، به ویژه مق��ارن پیروزی انقالب 
اسالمی ، نحوه نگرش جامعه به مذهب متفاوت شد و این ، 
الجرم تحّولی در درومنایه ش��عرها را نیز در پی داشت . این 
تحول هم در موضوع رخ داد و هم در موضع . شاخصه های 

این تحّول را به صورت زیر می توان نشان داد: 
 

1 . گرایش به موضوع های مذهبی  
باید پذیرفت كه جریان پیرشو ش��عر قبل از انقالب اسالمی 
چندان مذهبی نبوده اس��ت . البته نش��انه هایی از رویكرد 
مذهبی را در ش��عر چند تن از ش��اعران مطرح آن دوره ها 
نظی��ر نعمت می��رزازاده ، طاهره صّفارزاده ، علی موس��وی 
گرمارودی و ش��اید یكی دو تن دیگ��ر می توان رساغ گرفت 
ولی نه به صورت یك جریان فراگیر. از سویی دیگر، سانسور 
و محدودیتی كه از س��وی رژیم اعامل می ش��د، اجازه بروز 
چنین جریانی را منی داد. ش��عرهای مذهبی آن دوره ، غالباً 
به وسیله كس��انی رسوده می شدند كه از تحوالت تكنیكی 
ش��عر در قرن اخیر بی بهره و گاه حتی با آن معارض بودند. 
به همین دلیل ، این باور تقویت شده و حتی بدیهی به نظر 
می رس��ید كه با حفظ معیارهای شعر امروز، منی توان شعر 
مذهبی رسود. براستی هم شعرهای مذهبی آن روز، از این 
معیارها به دور بودند و گاه حتّی مؤید این باور نادرست . 

ولی در سه دهه اخیر، برعكس ، تواناترین و بااستعدادترین 
شاعران ، علمداران شعر مذهبی بودند و چنین نبود كه این 
موضوع فقط دستامیه شاعران متوسط و كم مایه باشد. در 
واقع رسودن ش��عر با موضوع مذهبی نه نش��انه تحّجر و 
واپس گرایی ، كه نشانه تحول و رسزندگی به شامر آمد. علّت 

هم این بود كه دیگر خود مذهب نشانه تحّجر نبود. 
 

2 . حضور موضع دینی در شعرهای موضوعی  
ولی چنان كه در آغ��از بحث گفته ایم ، پرداخنت به موضوع 

 پرداخنت به موضوع دینی در شعر، كافی 

ت و باید دید كه در این شعری كه 
نیس��

ف 
ش بزرگان دین یا توصی

مثالً در س��تای

رسوده ش��ده ، تا چه حد 
ض دینی 

فرای��

نگرشهای دینی وجود دارد و شاعر تا چه 

مایه از تعلیامت دینی بهره گرفته است .
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نیز همزمان با برگزاری برنامه در قالب دس��ته  های چند نفری یا همراه با خانواده  
برای خرید یا سیاحت به بازار می روند. آن ها که از اسم و رسم بیشرتی برخوردارند 
و ب��ا مجری��ان امور روابط صمیامنه تری دارند، مس��تقیم یا غیرمس��تقیم از آن ها 
می خواهند، زمان دقیق شعرخوانی شان را اعالم کنند تا آن لحظه در سالن حضور 
داش��ته باشند و غالباً از وس��ایل نقلیه ی جشنواره اس��تفاده می کنند. با این همه 
بارها اتفاق می افتد که مجری چند بار نام شاعری را اعالم می کند اما وی در جمع 
حضور ندارد. از طرفی نفوذ به جمع این ش��اعران بس��یار دش��وار است و قوانین 
خاص خود را دارد و البته یک شاعر  جوان و جویای نام منی تواند به آسانی به این 

گروه ملحق شود.  
مخاطبان این جشنواره ها نیز در نوع خود جالب هستند. عالوه بر شاعران مهامن 
ک��ه خواه ناخواه گروهی از آنان در س��الن حضور دارند و تنی چند از مس��ؤولین 
مملکت��ی و چهره های فرهنگی ش��هر و اس��تان که غالباً در یک��ی دو ردیف جلو 
می نشینند، تعدادی از صندلی ها را شاعران و عالقه مندان شعر و ادب پر می کنند؛ 
کس��انی که با تبلیغات گس��رتده ی تلویزیون، رادیو، پوس��رت، پرده، پیامک و ... از 
برگزاری جش��نواره اطالع حاصل ک��رده و در آن حضور یافته اند. مابقی صندلی ها 
عمدتا یا خالی هس��تند و یا با برنامه ریزی دس��ت اندرکاران امور با دانش��جویان 

تربیت معلم شهر و استان یا رسبازان وظیفه پر می شوند. 
البته بیان این همه، نباید به مفهوم مخالفت با برگزاری جش��نواره های موضوعی 
تعبیر ش��ود. واقعیت این اس��ت که در جامعه ی دینی و انقالبی ما که مس��ؤوالن 
عمدتاً متدین و انقالبی آن، با تأکید بر پایبندی به اسالم و انقالب مورد اعتامد مردم 
واقع شده و رشته ی امور را در دست گرفته اند، گسرتش فرهنگ اسالمی و انقالبی 
با کمک ابزار کارآمد شعر یک »امکان« است و برای استفاده از آن باید برنامه ریزی 
 کرد.  در حقیقت این جش��نواره ها در راستای مأموریت های محوله ی دستگاه ها و 
نهادهای فرهنگی کش��ور است که جز انجام فعالیت هایی از این دست، برنامه ای 

ندارند و طبیعی اس��ت كه آن ها س��كان دار چنین حركت هایی باش��ند. از 
س��ویی دیگر طبیعی اس��ت كه ش��اعران متعهد و انقالبی نیز در این 
مس��یر به یاری آن ها برخیزن��د. با این همه چرا گروهی از ش��اعران 

ك��ه در جمع آن ها چهره هایی بس��یار موجه نیز حض��ور دارند، با 
برگزاری جشنواره هایی از این دست مخالفند 

و به همراهی برمنی خیزند؟ 
اس��تدالل آن ها  ش��اید روش��ن ترین 

ای��ن باش��د كه محص��ول این همه 

جشنواره و كنگره چیست؟ مثالً آیا طی این همه 
سال شاعران ما توانسته اند، اثری متناسب با عظمت 

دف��اع مقدس فرزندان دالور ای��ن مرز و بوم پدید بیاورند 
و گرنه خاصیت این جش��نواره ها چیست؟ اگر این جشنواره ها 

توفیقی در این راستا كسب نكرده اند، از آن جا كه گفته اند »آزموده را 
آزمودن خطاست« و »از رضر هر جا برگردیم، منفعت است« چرا همچنان 

بر برگزاری آن ها ارصار می ورزیم و رساغ روش و شیوه ی كارآمدتری منی رویم.
در پاس��خ باید گفت آیا اگر در این زمینه هی��چ اقدامی صورت منی گرفت، محصول 
كار بیش��رت و به��رت از االن بود؟ آیا اگر فرضاً در جایی از فعالیت ه��ای ما ایراد دارد، 
باید كل این فعالیت ها را تعطیل كنیم؟ باید به خاطر داش��ته باش��یم كه جش��نواره 
تنها ش��كل و صورت كار است و برنامه ریزی و سیاست گذاری دست اندركاران به آن 
هویت و ماهیت می بخشد. اگر در این زمینه بررسی همه جانبه و ریشه داری صورت 
بپذیرد، خواهیم دید كه مخالفت مخالفان نه از ش��كل جش��نواره – حتی جشنواره ی 
موضوعی– كه عمدتاً  از نحوه ی برگزاری و نوع عملكرد دست اندركاران است. عملكرد 
ضعیف دست اندركاران كه می تواند نتایجی چون قضاوت و داوری ضعیف در بررسی 
آثار، پارتی بازی، رفیق  و رفیق بازی، سودجویی های احتاملی و ... را در پی داشته باشد، 
می تواند، چهره ای نامطلوب از خود به جا بگذارد. بنابر این جا دارد در شیوه ی برگزاری 
این جشنواره ها تجدید نظر و از نیروهای متخصص و كارشناس برای حل آن یاری خواسته 
شود.  از سوی دیگر مخالفان نیز باید به جای مخالفت رصف و كناره گیری، به میدان 
بیایند –  یا برگردند –  و با راهنامیی دلسوزانه ی دست اندركاران، زمینه ی بالندگی هر 
چه بیشرت این جشنواره ها را فراهم آورند. یادمان باشد دیكته ی نانوشته است كه غلط 
ندارد و اگر كسی كاری انجام دهد، این كار می تواند با ضعف و كاستی همراه باشد اما 

برخورد با كاستی ها رها كردن كار نیست. باید به میدان آمد. بسم الله ...

جشـــــنواره ی موضــــوعی؛ آری یا خیــــــر؟ 
      عباس ساعی

رضورت یا عدم رضورت برگزاری جشنواره ی شعر 
موضوعی، پرسشی است همزاد جشنواره هایی كه 
از نخستین سال های پیروزی انقالب اسالمی در گوشه و 
كنار کشور به مناسبت های مختلف برگزار شده و می شود و 
تقریباً  متام ش��اعران و دیگر كسانی كه از دور و نزدیك دستی بر 
آتش شعر دارند، بسته به نوع پاسخی که به آن می دهند، در یكی از 
این دو جبهه صف آرایی می كنند: گروهی از طرفداران پر و پا قرص چنین 
جشنواره هایی هستند تا آن جا كه در اكرثیت قریب به اتفاق آن ها حضور دارند 
و گروهی اساساً  با برگزاری آن ها مخالفند و مخالفت خود را به شیوه های مختلف 
از جمله عدم حضور یا ریش��خند و استهزای دست اندرکاران و شاعرانی که به این 
جشنواره ها رفت و آمد دارند، اعالم می کنند. عالوه بر این دو گروه، شاعرانی هم 
هستند که اصطالحاً  رشیک دزد و رفیق قافله اند. آن ها در سخن، ژستی منتقدانه 
به خود می گیرند و از چنین جش��نواره هایی انتقاد می کنند، اما عمالً  در متام آن ها 
حضور دارند و از مواهب ضمنی آن ها - حتی بیش از دیگران - استفاده می کنند.

نهادها و دستگاه های فرهنگی برگزاركننده ی این جشنواره ها، عموماً دولتی یا وابسته به 
حاكمیتند و سامان بخشی فعالیت هایی از این دست جزو برنامه های آن هاست. آن ها 
در راستای انجام مأموریت های فرهنگی خود كه در رأس آن ها نهادینه كردن ارزش های 
اسالمی و انقالبی است، با هزینه ای كه عمدتاً از رهگذر بودجه ی عمومی و بیت املال 
تأمین می ش��ود، اقدام به برگزاری چنین جشنواره هایی می كنند. جالب این جاست که 
اجرای جش��نواره های شعر  با وجود هزینه هایی که بر آن ها مرتتب است، در مقایسه 
با دیگر فعالیت های فرهنگی و هرنی مثل جش��نواره  های فیلم، عک��س، تئاتر و ... با 
دشواری های کمرتی همراه است و البته انعکاس بیشرتی دارد که این خود حدیثی دیگر 

است و به فرصتی دیگر نیاز دارد.
این جش��نواره ها غالباً به پیش��نهاد یکی از مسؤوالن ارشد فرهنگی به مناسبت های 
مختلف دینی )مذهبی( و انقالبی ش��کل می گیرند و طی آن ها دس��ت اندرکاران، از 
ش��اعران دعوت می کنند آثارشان را به دبیرخانه ی جشنواره ارسال کنند. در مرحله ی 
بعد گروهی با مالحظات پیدا و پنهان به بررس��ی آثار که عمدتاً از ش��اعران درجه ی 
چندم و احیاناً ش��اعران جوان نوخاسته ی کم اس��م و رسم است، پرداخته و از جمع 
آن ها ش��اعرانی را برای رشکت در جش��نواره دعوت می کنند. البته در کنار این عده، 
گروهی که پای ثابت این قبیل جشنواره ها هستند و ارسال شعر را به نوعی کرس شأن 
خود تلقی می کنند، با سفارش دوستانی که در جمع دست اندرکاران دارند،  به صورت 
خودکار به این جمع افزوده می ش��وند و معموالً بهرتین زمان ها برای قرائت ش��عر 
به ایش��ان اختصاص می یابد. این جش��نواره ها گاه پس از یک دوره برگزاری فراموش 

می شوند و گاهی سال ها به فعالیت خود ادامه می دهند. 
قضاوتی شتابزده خواهد بود اگر گروه عظیم كسانی را كه با این جشنواره ها موافق 
نیس��تند و بعضی از آن ها از چهره های موفق و موجه ش��عر معارص به حس��اب 
می آیند، در ش��امر مخالفین با اس��الم و معارضین با انقالب بدانیم. اگرچه ممكن 
است گروهی با اسالم و انقالب مشكل داشته باشند و چون  بیان آشكار این نظرگاه 
را مصلحت منی دانند، به جمع مخالفین با چنین جش��نواره هایی پیوس��ته باشند، 

قطعاً  منی توان همه ی مخالفین را چنین پنداشت.
گفتیم پای ثابت این جشنواره ها شاعرانی آشنا و از پیش تعیین شده و غالباً متوسط 
هستند. تقریباً متام این شاعران از چهره های مؤثر در برنامه ریزی های فرهنگی شهر 

و اس��تان خویش قلمداد می شوند و مشاوران بی چون و چرای مسؤوالن فرهنگی 
در گزینش ش��اعران مهامن هس��تند و طبیعی است در این »گزینش« رفاقت ها و 
مهمرت از آن میزان تأثیر شاعر مهامن در دعوت متقابل، مال ک های تعیین کننده ای 
باش��ند. اینان با توجه به گسرتدگی جغرافیایی کشور و فعالیت های عمدتاً  موازی 
دس��تگاه های فرهنگی، تقریباً همیش��ه کوله بار سفر بر دوش دارند و از این شهر 
به آن شهر و از این استان به آن استان در حال حرکتند. به نوعی که ممکن است 
یکدیگر را طی هفته چند بار و در چند ش��هر یا اس��تان دور از هم مالقات کنند. 
این س��فرها البته جذاب و دلخواهند: وسیله ی ایاب و ذهاب غالباً هواپیامست و 
محل اقامت هتل های مجلل،  رسویس پذیرایی باز، سوغات شهرستان )این موضوع 
موافقت خانواده ها را نیز که ممکن اس��ت مدت ها زن یا مرد خویش را به سیری 
نبینند، فراهم می آورد.( و باالخره هدیه ی جش��نواره ک��ه غالباً برق خیره کننده ی 
س��که ی طالس��ت یا معادل آن )آن ها( چک پول.  نگفته پیداس��ت هر یک از این 
جذابیت ها برای کس��انی که در عمر خود - اگر چنین برنامه هایی نباش��د- امکان 
دارد اساساً سوار هواپیام نشوند یا حتی یک شب در چنین هتل های مجللی اقامت 

نکنند، بسیار رؤیایی است. 
بعضی از این ش��اعران که خریدار بیشرتی دارند )چه از لحاظ شعری و چه از لحاظ 
مسؤولیت و نفوذی که در شهر و دیار خود بر عهده دارند( غالباً افزون بر این همه، 
رشط دیگری نیز روی دس��ت دس��ت اندرکاران می گذارند و آن  آوردن همراه است. 
عمدتاً همرس و گاهی یک یا چند بچه. این مس��ئله نیز راه کار مخصوص به خود را 
دارد. شاعر با رشم و حیای بسیار هنگامی که از او دعوت می شود، می گوید همرسش 
مدت هاست مثالً می خواسته به زیارت امام رضا )علیه السالم( بیاید و توفیق! منی شده، 

)شاه  چراغ )علیه السالم(، حرضت معصومه )سالم الله علیها( حسب مورد یا بازدید از مناطق 
جنگی، سی و سه پل و ... به اقتضای شهر برگزار کننده( االن در صورتی می تواند به 
این جشنواره یا کنگره بیاید که همرسش )و البته حسب مورد فرزند یا فرزندانش( او 
را همراهی کنند و گر نه او ناگزیر است طبق قولی که پیش از این داده در معیت 
خانواده باشد. البته او بالفاصله اضافه می کند ضمناً هزینه های او )آن ها( را شخصاً  
پرداخت خواهد کرد. در حالی که خود می داند این متمم تنها یک تعارف اس��ت و 
نه مس��ؤولین بابت حضور همراه هزینه ای دریافت خواهند کرد و نه او بابت این 
هزینه ها ریالی پرداخت خواهد کرد. عالوه بر این ها گاهی این مهامنان اجباری نیز 
از کلیه ی مواهب جش��نواره چون دیگر شاعران برخوردار می شوند.  از طرفی دیگر، 
عمده ی این ش��اعران کارمند دولت هس��تند و غالباً در آموزش و پرورش،  دانشگاه، 
فرهنگ و ارش��اد اس��المی و بعضاً  دیگر وزاتخانه ها فعالیت می کنند و طبق قانون 
با ارائه ی دعوت نامه ی جش��نواره و کنگره، برگ��ه ی مأموریت )با مزایا یا بدون مزایا( 
دریاف��ت می کنند و به طور طبیعی عدم حضور آنان منجر به برگزار نش��دن کالس  
دانش آموزان و دانش��جویان و بی درکجایی آن ها و رسگردانی ارباب رجوع می شود و 
پیامدهای ناگوار اجتامعی و فرهنگی را با خود به همراه می آورد. حجم این سفرها 
آنقدر زیاد است که چنین شاعرانی کمرت توفیق مطالعه پیدا می کنند و در طول سال 
به جز خواندن یکی دو روزنامه، آن هم صفحات ادبی و گاهی رصفاً  جست وجو برای 

پیدا کردن اسم و شعر خود یا دوستان خود مطالعه ی دیگری ندارند. 
هنگام برگزاری مراس��م نیز ممکن است از روی رودربایستی با مسؤولین در سالن 
حضور داشته باش��ند وگرنه بیشرت ترجیح می دهند بیرون از سالن حلقه های چند 
نفری تش��کیل بدهند و با یکدیگر صحبت کنند و احیاناً سیگاری بکشند. گروهی 
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آرش شفاعی

 گلدسته ات
 كهكشاىن است

 كه سیاهى شهر را تكذیب مى كند
 پیرامون تو همه چیز بوى ملكوت مى دهد:

 كاىش هاى ایوانت
 و این سؤال همیشه

 كه چگونه مى توان آسامنها را
 در مربعى كوچك خالصه كرد.

 و پنجره فوالد
 التامسهاى گره خورده

و بغضهایى كه پیش پاى تو باز مى شوند...

جواد اسالمی

رس از لربیزی نامت چنان مس�رور می رقصد
که جشن گندم اس��ت انگار و دارد مور می رقصد

چه کرده جذبه ی چش�م تو با آغوش این غربت
که زائر قصد اینجا می کند از دور می رقصد ؟

متام خاک اینجا بوی آه�وی خنت دارد
اگر ع�طار در بازار نیش��ابور می رقصد

چنان در دس�تگاه شوقت افتاد اختیار از کف
که با س���ازت هامیونت کبوتر ،ش�ور می رقصد
دو تا چش��م پریشان بر رضیحت بستم و حاال

دو تا ماهی قرمز در پس این تور می رق�صد
به ش�وق ملس دستان تو از بسیاری مس��تی
س��ه دانه دل میان سینه ی انگور می رقصد

ش��فا از سمت آن دست مسیحایی اگر باش���د
فلج دف می زند ،کر می نوازد،ک�ور می رقصد!

غالمرضا شکوهی

بیت اول به کوچه ها خورشید، هدیه می داد نان گندم را
کیسه ای روی دوش خسته او، فتح می کرد قلب مردم را
بیت دوم بهار در مشتی، جگرش لخته لخته گل می داد
آسامن حضور خود را ریخت، تا که نوشید زهر کژدم را

بیت سوم، دو چشم عاشورا، روی دشتی پر از تن خورشید
آب می سوخت در نگاه فرات، مثل آتش که سوخت هیزم را

بیت چهارم زخیمه ها می دید، دست و رس تکه تکه می افتاد
اسب عباس را که بی عباس، می زد از درد بر زمین سم را

بیت پنجم پدر خرب می داد، می شکافد علوم هستی را
ذهن ها را به آسامن می برد، به زمین می کشید انجم را

ششمین بیت دفرت هستی، شیعه را در صداقتی روشن
روی لب های علم حل می کرد، سختی جدول تبسم را

بیت هفتم حصار آهن و حبس، کاظم غیظ های موسایی
از مدینه بهار ایامن کرد، سینه توس را دل قم را

بیت هشتم نه قبله هفتم، بیتی از چلچراغ و آیینه
می توان باز کرد در دل ها، رو به خورشید بیت هشتم را

مهدی حیرتی االرزی

تیرگی در رسم قیامت کرد
تنم از نورها فراری بود

سوزش چشم  های مرتد من
زخم آئینه های کاری بود

رو به روی قنوت کاشی  ها
دست هایم منار گی می  کرد

شب به اندام صحن می  پیچید
ماه گنبد ستار گی می  کرد

شانه  های کتیبه می  لرزید
آسامن در هوا تکان می  خورد

رسم از حال رفت و پیشانی
هی به دیوار آستان می  خورد

هوش در هوش آینه می رفت 
چشم در چشم آسامن گم بود

آسامن هفت پرده چرخید و
حالتی در مقام هشتم بود

تیره می رفت و نور می آمد
پرده در پرده شور می رقصید

ماه در هاله ی خودش گم بود 
تیرگی روی نور می رقصید

علی اصغر داوری

گاهی به درد گاه به درمان گذشته است
گاهی از اتفاق ،به سامان گذشته است

این زندگی عجیب در این روزگار سخت
بر عده ای به غایت آسان گذشته است
اینسان که زخم خورده ام انگار از دمل

با کاروان درد ،خراسان گذشته است

من کوچه ای زشهر شامیم که گاه گاه
پای شام به میمنت از آن گذشته است

نام مرا بهار اگر ثبت کرده اند
از عمر من هزار زمستان گذشته است

در من چه کودکان که دویده ند در پی
هر عابری که با بغلی نان گذشته است

در من اتاق کاهگلی عمو غالم
از خیر مهربانی باران گذشته است

آقا بیا دوباره به این کوچه رس بزن
با دستی از بهار به هر خانه رس بزن

در حوض عید ،ماهی رسخ بهاره  شو
در حوض قلب فائزه چرخی دگر بزن

 
توی اجاق خالی اشان دود را ببین

در چشمهای یک یکشان رود را ببین
نقاره ها تالوت عیدند نازنین 

شلوار وصله کرده ی محمود را ببین
 

چرخی بزن متام مرا غرق نور کن
بر ویلچر مریضه ی خود را مرور کن

آمشب بیا و از آغوش مادرش
پاهای" گل انار" شو از من عبور کن

 
امشب بیا ونسیم شو،از الی درز در

آرام رس بکش به اتاق غم پدر
با دست پر بیا به مالقات فقر، بیا

از کودکش دو فرفره ی کاغذی بخر
 

جای نسیم،سایه ی گیسوی زهره شو
در خوابهاش بال پرستوی زهره شو

در کوچه آهویی ست که نذر گرسنگی ست
آقا  بیا و ضامن آهوی زهره  شو              

قیرص امین پور

چشمه های خروشان تو را میشناسند
موجهای پریشان تو را میشناسند
پرسش تشنگی را تو آبی، جوابی

ریگهای بیابان تو را میشناسند
نام تو رخصت رویش است و طراوت

زین سبب برگ و باران تو را میشناسند
هم تو گلهای این باغ را میشناسی
هم متام شهیدان تو را میشناسند

از نشابور بر موجی از »ال« گذشتی
ای که امواج طوفان تو را میشناسند
بوی توحید مرشوط بر بودن توست

ای که آیات قرآن تو را میشناسند
گرچه روی از همه خلق پوشیده داری

آی پیدای پنهان تو را میشناسند
اینک ای خوب، فصل غریبی رس آمد

چون متام غریبان تو را میشناسند
کاش من هم عبور تو را دیده بودم
کوچه های خراسان تو را میشناسند

مریم حقیقت

اصلن دمل گرفته همین مطلع، یعنی به سمت گنبدتان پرواز
یعنی غزل غزل به تو پیوسنت، یعنی دوباره های مرا آغاز

در من هزار آهوی رسگردان، قصد حریم امن تو را کرده ست
ضامن ترین ستاره پناهم باش، در شب ترین زمانه ی بی اعجاز

وقتی هوای حوصله ام ابریست، حتی حضور پنجره بی معنیست
کم کم به شب نشسته دمل ای کاش، دستی مرا به سمت تو می شد باز

در من دمیده عطر نگاهی خیس از آسامن هشتم دلتنگی
برمن ببار هرچه غریبانه است، ای بغض های تلخ مرا همراز
سهمم کبوترانه پریدن بود، در جاده های طوسی چشامنت

حاال چه فرق می کند این پرواز، از رشت می رسد به تو یا شیراز

در بوستــان  شعر  رضـــوی
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-»آق��ای اخالق��ی! ش��یر 
عرص ما فراموش نشود!...«

آق��ای اخالق��ی هم بلند و رس��ا 
احوال اسامعیل، تنها پرس آقای نجفی 
را جویا شده؛ که نجفی با حالتی گرفته و 
مستأصل، آه اندوهباری کشیده است که باید 

رسد بوده باشد.
آق��ای آزرده درباره اینکه صبح بوده یا طرف های ظهر، 

هیچ نظری ندارد.
آقای آزرده، تنها وقتی که مشغول اتوکردن کت و شلوار یک 
مشرتی وسواس��ی بوده، صدای گرومپ بسته شدن دری را 
شنیده و خیال کرده است باز این همسایه اش آقای نجفی، 
بی احتیاط و عجول همین که خواسته در پاسیو را بازکند تا 
برای قناری اش آب و دانه بریزد، چهارپایه مثل همیش��ه با 

شدت عجیبی پخش پاسیو شده است.
آقای اخالقی می گوید که صدای شلپ بسته شدن دری آمده 
و همین که رسبلند کرده ببیند در کدام خانه اس��ت،  آقای 
نجف��ی را دیده که پابرهنه و دیوانه وار، رستکان می دهد و 

فریاد می زند، بلند و نامفهوم.
آقای اطاعت که س��وار بر دوچرخه داش��ته از محل کارش 
برمی گش��ته می گوید: »من که هیچ فریادی نشنیدم، هیچ 
فری��ادی، این را مطمئنم؛ ولی آقای نجف��ی را دیدم که به 
خانه اش اشاره می کرد و خودش را به این طرف و آن طرف 

می زد!«
ولی بعد آقای اطاعت که کامال خسته و گیج بوده و خواب 
هنوز میان چش��م هایش ب��وده، دوچرخ��ه اش را کنار نگه 

داشته و نظاره گر واقعه شده است.
در اینک��ه آقای نجفی ناخواس��ته تا نیم��ه کوچه دویده و 
هراسان رشوع کرده است به ناله کردن، هیچ شکی نیست؛ 
اما س��ئوالی که در این میان باقی است، شاید این باشد که 
آیا نجفی درست هامن لحظه وقوع حادثه، گریان به کوچه 
آمده یا بعد از تحمل ساعت یا ساعاتی به کوچه رفته است؟
بنا به عقیده همسایگان نجفی، آقای خزاعی و خانم سعادت 
که رنگ پریده و رساسیمه تا میان کوچه آمده بودند، نجفی 
ب��ه طرز غریبی مویه می کرده و تنه��ا پیراهن زیری به تن 
داشته است، پاره. ش��اید از اینجا می توان نتیجه گرفت که 
فاصل��ه ای میان حضور آقای نجف��ی در کوچه و روی دادن 
واقعه وجود نداش��ته است و البته این درصورتی موردتایید 

است که به طور قطع، نظر آقای اطاعت را رد کنیم.
اطاعت که خواب از رسش به کلی پریده بوده، دوچرخه اش 
را هامن طور وسط کوچه رها می کند و به رساغ آقای نجفی 

می رود که لباس کامال رسمی تنش بوده.
خانم صفدری چیز دیگری می گوید: »ای آقا! ش��ام هم به 
چه چیزهایی بند می کنید. این ها که مهم نیس��ت. من که 
آقای نجفی را توی آن حال و احوال دیدم،  هول برم داشت 

نکنه زبانم الل بالیی رس اسامعیل آقا آمده!«

در آن صبح تقریبا رسد، تنها خزاعی و خانم سعادت بوده اند 
که دور آقای نجفی گرد آمده اند و تا آقای اخالقی گیجاگیج 
قضیه، هی به داخل و این س��و و آن س��وی مغازه اش برود 
وکاری از پی��ش نربد، خانم س��عادت لیوانی آب قند خنک 

دست آقای نجفی داده است.
نجف��ی با زبانی بند و نیمه بند چیزی نتوانس��ته اس��ت به 
اطرافیان حالی کند و دیگران نیز بی آنکه بفهمند، به یکباره 

و دستپاچه به سمت خانه نجفی حمله ور گشته اند.
خانم محمدی، همرس آق��ای اطاعت، رو به خانم صفدری 

کرده و می گوید:
-»خدا پدرتان را بیامرزد، من که فکر کردم –بال به دور- آقا 

اسامعیل دیگر متام کرده است!«
همس��ایگان آقای نجفی در مقابل در بس��ته قرار گرفته و 
مانده ان��د که چه کار کنند... و آن طرف، نجفی اش��ک در 
چش��م، در کناری ولو افتاده و به گریه او، اش��ک های آقای 

اخالقی نیز گونه هایش را خیس کرده است.
هیچ به خاطر منی آورد که کدامش��ان بوده که تند باال رفته 
و ب��ا پژواک عجیب��ی در حیاط نجفی پایین آم��ده و در را 
برایش��ان باز کرده است. هیچ کس هم متوجه نشده است 
ک��ه این همه آدم چطور از پله های باریک و کم عرض خانه 
باال رفته اند، آن طور رسیع و وحش��تزده. حتی پای آزرده به 
یک��ی از گلدان های لب پاگرد گیر ک��رده و گلدان با صدای 
دهشتزایی وسط پله ها خرد شده است؛ نه آقای آزرده زیر 
بار می رود و نه حتی کس��ی صدای شکسته شدن چیزی را 
ب��ه خاطر دارد. ولی کبودی قوزک پای آزرده تازه اس��ت و 
شکس��ته های گلدان هم حاال گوش��ه حیاط، کنار علم ها و 

سنج های آهنی، باقی است.
ولی آقای اخالقی، اطاعت، خزاعی، آزرده و خانم سعادت، 
صفدری و محمدی، همگی با چشم های باز و باورناپذیرشان، 
از میان پرده های س��فیدی که با نسیمی مالیم و خنک باال 
و پایین می رفت، اسامعیل پرس افلیج آقای نجفی را دیدند 
که در پس زمینه ای از پرچم های رسخ و س��یاه هیئت، روی 
پاهای خود ایستاده و به آن ها نگاه می کند و مویه کنان »یا 

امام رضا )علیه السالم(«، »یا ضامن آهو« می گوید.
وقت��ی همه خشکش��ان زده، اس��امعیل از می��ان مبل های 
الکی رن��گ عب��ور کرده و آن ه��ا برق اش��ک های دویده تا 

گونه های او را دیده اند، زالل.
متام همس��ایه ها قبل از اینکه در میان اش��ک و آه، خود را 

به اس��امعیل رس��انده واو را در آغوش بگیرند و غرقه 
بوسه و دخیل کنند، به وضوح این جمله را از زبان 

اسامعیل که در هاله ای از نور و طراوت بوده، 
شنیده اند که:

»بابام... بابام کجاس��ت؟... من باید 
امروز به مش��هد بروم، با پاهای 

خودم...!«

كبوترانه می خواهمت! 
 داستان كوتاهی از آمنه منتظمی ضیاء  

ش��اید اینک��ه آقای نجف��ی چط��ور بع��د از آب دادن گل های 
ش��معدانی توی ایوان، برگش��ته که چای بعدازظهرش را بخورد و 
فرورفته در صندلی راحتی، مدتی انگشتان بدون جورابش را نگاه کرده 
ی��ا نکرده و حوصل��ه اش رسرفته و روزنامه صبح آن روز را دس��ت گرفته و 
فنج��ان چایش را که حتام رسد ب��وده، لب لب زده و روزنامه خوانده یا نخوانده 
و با حرستی عمیق و قدیمی به اس��امعیل نگاه کرده که در خوابی معصومانه غرق 
بوده،  آن قدرها مهم و محل تردید نباش��د؛ ولی در مورد باقی قضایا –از آنجا که بازسازی 
این واقعه می تواند فواید بیش��امری از جمله تسکین خاطر شخصیت های آن را دربر 
داشته باشد و همچنین برای روشن تر شدن قضایا- بایستی به بررسی های دقیق تر 

پرداخت.
آقای اخالقی، صاحب س��وپرمارکت بهمن معتقد اس��ت که طرف های ظهر 
ب��وده و باد می افتاده توی پیراهن س��فید و گش��اد آقای نجفی و حتی 
قب��ل از آن واقعه، آقای نجفی برای اخالقی دس��تی هم تکان داده و 

دست هارا بلندگوی دهان کرده و گفته است:
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آثاری هستند كه به 
مس�����تقیم  ط�����ور 
مذهبی  نكات  منی توانید 
را از آنه��ا اس��تخراج كنید، اما 
بع��د از مطالع��ه آن، احساس���ی 
متع�الی و معن��وی در مخاط�ب پدید 
م��ی آی��د كه این گونه آث���ار حتی ممكن 
است از نویسن�دگان غیرمذهبی هم صادر شود. 
در واقع هر اثری كه بتواند میل به رش��د و كامل را 
در مخاطب ایجادكند، ول�و اینكه مستقیم به ارزش های 
مذهب��ی خاصی اش����اره نكند و هی��چ آیه، حدیث، و یا 
نامی هم از ش��خصیت های مذهبی در آن نباشد، از نظر 
ما ادبیات مذهبی است. به نظر من در زمان حارض، نوع 
سوم برای اكرثیت مردم جهان و جوانان مفیدتر و موثرتر 
اس��ت. افرادی كه خودش��ان عقاید مذهبی دارند، با دو 
ن��وع اول ه��م ارتباط برقرار كرده و تاثی��ر می گیرند. اما 
برای مخاطبانی كه نس��بت به دین وضعیت خنثی دارند، 
نوع س��وم موثرتر می افتد، تا به تدریج آنها را به س��مت 

سویی كه مدنظر است سوق دهد. و

با توجه به این كه در داستان نویسی به معنای امروزیش، 
باید به ویژگی و عنرصی چون پیرنگ داســتانی و روابط 
علــت و معلولی حوادث پایبند بــود، چه طور می توان 
زندگی امئه)علیهم السالم( را كه در آنها خرق عادت و معجزه 

هم اتفاق افتاده، در قالب داستان و رمان در آورد؟
نكته اول این است كه، احكام داستان نویسی احكام الهی 
نیس��تند كه از آسامن نازل ش��ده باشند و غیر قابل تغییر 
باشند. بل����كه در طول زمان، دچ�ار تغییر و یا تك�����امل 
می ش��وند. وجود مكات��ب ادبی متعدد ك��ه بعضا كامال 
متضاد مكاتب ماقبل خود هس��تند، نش��انگر این مطلب 
است كه هیچ كدام از اینها مطلق نیستند. چرا كه اگر این 
طور بود، دو چیز متضاد منی توانس��تند با هم به زندگی 
ادام��ه داده و پی��روان خاص خود را نیز داش��ته باش��ند. 
بنابرای��ن تا حدودی باید آنها را جدی گرفت. رابطه علت  
و معلول، یك اصل ارسطویی است كه تقریبا از دوهزار و 
پانصد س��ال پیش در ادبیات بوده است. درست است كه 
جهان براس��اس علت و معلول است، ولی علت و معلولی 
كه در ادبیات ارس��طویی مطرح اس��ت و ام��روز هم در 
ادبیات رئالیستی دنبال می شود، فقط ماتریالیستی است. 
در حالی كه ما باید بنا به عقاید خودم��ان تعریفش كنیم. 
چون جهان هستی از دیدگاه ما مح�دود به ماده نیست. 
چیزهای غیر مادی ه��م وجود دارد كه ما منی بینیم ولی 
حضورشان را احس��اس می كنیم. ضمن این كه بعضی از 
این عوامل غیرمادی، در همین جهان مادی دخالت دارند. 
مثال به تعبیر اس��تاد مطهری، دعا از چیزهایی است كه 
می تواند كامال در ع��امل ماده ترصف كرده و تغییر ایجاد 

كن��د، در حال��ی كه خود دعا ماده نیس��ت. بنابراین ما با 
تعمی��م رابطه علت و معلولی  به دامنه عوامل غیرمادی، 
موافقیم و با قبول این مسئله، مواردی هم كه در ادبیات 
دین��ی بعضا با علت و معلول مادی قابل توجیه نیس��ت، 

توجیه پذیر می شود.
ب��ه عبارت دیگر، ادبیات واقعیت گرای اس��المی، در تعبیر 
ما، جه��ان واقعیت را منحرص به حواس پنج گانه منی داند 
و با این تعبیر ما هم برای خودمان رابطه علت و معلول 
داریم. ما امدادهای غیبی را كه ممكن اس��ت در داستان 
ه��ای مذهبی اتفاق بیافت��د، دقیقا مبتن��ی بر علت می 
دانیم؛ چرا كه از نظر فلس��فه اس��المی چی��زی در جهان 
وجود ندارد كه علتی نداش��ته باش��د و م��ا چیزی به نام 
تصادف و اتفاق نداریم. منتهی علل بعضی از این مسائل 
بر ما مكشوف نیس��ت. مسئله پیرنگ هم مسئله ظریف 
و مهمی اس��ت. نویس��نده اگر بخواهد فقط به تاریخ و 
رویدادهای تاریخی آن اكتفا كند، كارش از نظر س��اختار 
دچار اش��كال می ش��ود. یكی از خالقیت های نویسنده، 
روی چهارچوب و اسكلت داستانش است. یعنی او چیزی 
را در تاری��خ كم و اضافه می كن��د. زمانها و رویدادها را 
ب��ه عقب و  یا جلو م��ی برد و به این ترتیب پیرنگ مورد 
نظرش را طراحی می كند. ما منی توانیم پیرنگ را رد كنیم 
و اتفاقا فرق یك داس��تان تاریخی با خود روایت تاریخی 
در پیرنگ مشخص می شود. بسیاری از نویسندگان فقط 
یك پرداخت داستانی روی وقایع تاریخی انجام می دهند 
كه باعث می ش��ود بسیاری از آنها دچار اشكاالت اساسی 
در پیرنگ ش��وند در حالی كه این نقص و ایراد قابل حل 
است. این هرن نویسنده است كه در كارش اعامل خالقیت 

كند. 

البتــه من بحثم بیشــر بر رس باورپــذیر ســاخنت وقایع 
در ادبیات مذهبـــی بــود. ما این مشــكل را در شخصیت 
پردازی هم داریم. چرا كه شــخصیت های امئه)علیهم السالم( 
و شــخصیت های برجســته اســالم ممكن است در نظر 
مخاطبــان هم چون نقش قهرمانان قصه های كهن جلوه 
كنند  و این باز در تقابل با شخصیت پردازی مدرن  قرار 
می گیرد. آیا ما مــی توانیم  تئوریهای خاصی را تعریف 
كنیم كه ضمن حل این مشكالت، به كار ادبیات داستانی 
مذهبــی بیاید و تا حدی برای نویســندگان راه را از چاه 

مشخص كند ؟
مسئله قابل تاملی است. نكته اینجاست كه عمده ی این 

ابهام ها به خاطر آن اس��ت كه م��ا هنوز تعریف 
درستی برای داس��تان نویسی اسالم نداریم و 

مبان��ی و اصولش را بیان نك��رده ایم. هر 
مكت��ب فك��ری و عقیدت��ی باید به 

هم��راه خودش مكت��ب ادبی و 
بی��اورد،  را  هرنی خ��ودش 

در واقع هر اثری كه بتواند میل به رش��د 

ب ایجادكند، ول�و 
و كامل را در مخاط��

اینكه مستقیم به ارزش های مذهب��ی 

خاص��ی اش����اره نكن��د و هی��چ آیه، 

ت های 
ث، و یا نامی هم از شخصی

حدی

مذهبی در آن نباشد، از نظر ما ادبیات 
ت. 

مذهبی اس

گفتگویی با محمدرضا رسشار پیرامون ادبیات دینی

فـــقر تئوری در ادبیات واقعیت گرای اســالمی
فاطمه خلخالی استاد

محمدرضا رسشــار، شــاید نیازی به معرفی نداشته باشد. 
قصه گــوی برنامــه رادیویی ظهــر جمعــه در دهه 60. 
پدربزرگی كه تنها 2۸ ســال داشــت. صــدای گرمی كه از 
دنیــای قصه ها و حامســه پهلوانی هــای قهرمانان برای 
شــنوندگانش داســتان می گفت. حضور او در مشهد به 
مناســبت روز قلم، فرصتی را دســت داد تا با او پیرامون 

ادبیات دینی یا مذهبی به گفتگو بنشینیم. 
رسشــار هم اكنون، با عنوان رئیس علمــی گروه ادبیات 
اندیشــه پ  ژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه اسالمی و عضو 

هیئت علمی این مركز پژوهشی مشغول به كار است.

از نظر شام  چه داستان هایی را – حاال چه داستان كوتاه 
و چه رمان – می توان در زمره ادبیات دینی و یا مذهبی 

قرار داد؟
ما س��ه دس��ته از آثار را جزو ادبیات مذهب��ی می دانیم. 
نوع رسراس��ت و صحیحش، داس��تان هایی اس��ت كه به 
وقایع صدر اس��الم، زندگی رس��ول اكرم )صل الله علیه و آله و سلم(، 
پیامربان دیگر، امئه)علیهم السالم(، صحابه و مجاهدان آن زم�ان 
می پردازد كه معموال در ش��كل امروزی��ش، باز آفرین��ی 
و بازنویس��ی داستانهایی اس��ت كه در تاریخ ثبت است. 
مورد دوم، داس��تانهایی است كه ملهم از این آث���ار است. 
یعنی ش��ام به طور مستقیم ردپای آن رویدادهای تاریخی 
را منی بینی��د، ولی به نوعی هامن ارزش��ها و مضامین به 
طور تقریبا رصیح از این آثار مستفاد می شود. دسته سوم 
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كه تحریف هم نش��ده است. این كه، انسان چه موجودی 
اس��ت، چه خصوصیاتی وجود دارد، چه بكند و چه نكند. 
هرنمندان باید این مسائل را با مسائل روز در آمیزند و به 
ش��كل هرچه قابل پذیرش تر برای نس��ل امروز بیان كنند 
در این هیچ تردیدی نیس��ت. یعنی ما باید مدام در حال 
تالش، فعالیت، بحث، گفتگو و كشف و بیان باشیم. هیچ 
كس نگفته ش��ام بیایید دقیقا مثل هزاران سال پیش شعر 
بگویید و هیچ منع رشع��ی هم وجود ندارد. امروز ذائقه 
تغییر كرده، طور دیگری می پسندد، پس باید طور دیگری 
هم نوش��ته ش��ود. تا آنجا كه مبانی برخ��ورد نكند، هیچ 
اش��كالی ندارد. فقط باید این نكته را مدنظر داش��ت كه 
پشت متام مكاتب ادبی و هرنی غرب، فلسفه ای خوابیده 
اس��ت. اس��اس عمده این مكاتب هم، یكی اومانیسم است 
و دیگری سكوالریس��م. این دو، در همه مكاتب تعبیه شده، 
منتهی علنی بیان منی ش��ود. در بحث ش��خصیت پردازی، 
اینها را به شام تلقین می كنند، بدون اینكه متوجه باشید. 
در بح��ث پیرنگ، تلقین می كنند ب��ا تعابیری فنی. توجه 
ب��ه این نكته مهم اس��ت تا در دامها نیفتیم و ناخواس��ته 
ماركسیس��تی و یا اومانیس��تی ننویسیم، در حالی كه فكر 
می كنیم اسالمی می نویسیم. ما باید در این مسئله دقت 
كنیم و گرنه، ما می توانیم از متام مكاتب ادبی كه تضادی 

با مبانی فكری ما ندارند، نكاتی را گرفته و بهره بربیم.

بسیاری از نویسندگان ما تصور می كنند كه اگر به ادبیات 
دینی بپردازند، معنی اش دولتی نویســی است و برعكس، 
اگر نقصــی در مفاهیم دین وارد كنند، نوعی جســارت و 
روشنفكری محسوب می شود. لذا یا اصال به رساغ ادبیات 
دینــی منی روند و یا نگاه ضد دین را در آثارشــان ترویج 
می دهند. فكر می كنید به جز محدودیت هایی كه ارشاد 
در مجــوز دادن به این آثار اعامل مــی کند و یا نقدهای 
محتوایی كــه فقط این وضعیت را تشــدید می كنند، راه 

درمان چیست ؟
س��وال خوبی اس��ت. علت وا دادن هایامن، این است كه 

هنوز از درون، مبانی ایامنی مان محكم نیست.
یعنی اگر كس��ی به آنچه كه می نویس��د و می بیند، قلبا 
معتقد باشد، هرگز تن به تاثیر این تلقینات منی دهد. این 
عمدتا ناش��ی از نرس��یدن به یقین الزم و مبانی عقیدتی 
اس��ت. روزگاری ام��ام ) ره ( فرمودند ك��ه اگر من به این 
نتیجه برس��م چیزی صحیح است و اگر همه دنیا جلو من 
بایستد و بگویند غلط است، باز هم من از حرفم برمنی گردم. 
اگر انس��ان به این مرحله رسید، معلوم می شود به یقین 
رس��یده. این نكته اصلی اس��ت. نكته بعدی این است که 
اف��رادی كه این حرفها را می زنند، با عرض پوزش، آدم های 
بسیار بی سوادی هستند كه نه ادبیات را درست می شناسند 

و نه فلسفه را.
حرفهای كلیش��ه ای را طوط��ی وار تكرار می كنند كه مال 

حكومت دیكتاتوری است. در حکومتهای دیکتاتوری باید 
پرهی��ز كنی از اینكه به حكومت منتس��ب ش��وی. اما در 
كش��وری كه پس از مبارزه و زندان رفنت ها و شهید دادن 
ها، نظامی را روی كار آورده اید كه نظام خودتان اس��ت، 
انتساب به آن نظام را باید افتخار دانست و جدایی از آن 
را ننگ. باید از این افراد پرس��ید، تعریف شام از حكومتی 

نوشنت چیست؟
در نظامی كه مبتنی بر آراء مردم است، معنی این حرفهای 
كلیشه ای این است كه انسان، مردم خودش را قبول نداشته 
باشد. حال در این انتخاب ها بنا به رسم دموكراسی، همیشه 
احتامل اشتباه هست. به هرحال زمانی رای می دهید و فردا 
ممكن است رایتان بد دربیاید. باز قانونی برای جلوگیری از 
آن وجود دارد. ممكن است مسئولی اشكاالت دیگری داشته 
باشد كه طبق قانون با او برخورد می كنند. در غرب، كسی 
ننگی ندارد كه به حكومت منتسب شود، با اینكه رژیمهای 

آنان را رسمایه دارهای جهانی می چرخانند. 
نكت��ه دوم این ك��ه، حكومتی نویس��ی حتی در ش��كل 
خوبش، این است كه آدم پول بگیرد و بر اساس سفارش، 
كار بنویسد. برای كدام یك از كتاب��های ما با م��ا قرارداد 
س��ف��ارش نوش��ته اند ؟ به جز یك تع��داد كتابهایی كه 
مربوط به دفاع مقدس اس��ت و با بعضی از نویسنده ها 
ق��رارداد بس��تند. هامن ها كه اتفاقا حاال خرش��ان از پل 
گذش��ته، وضع مالی شان خوب ش��ده و دیگر آرام آرام 
ابراز ترّبی م��ی جویند و می گوین��د فالنی ها حكومتی 
هس��تند و ما نیس��تیم. م��ن خودم ت��ا به ام��روز هیچ 
داس��تانی را با هیچ جایی قرارداد نبس��ته ام كه براساس 
آن بنویسم. پژوهش ادبی هم جزو كار رسمی من است. 
عضو هیئت علمی جایی هستم و وظیفه دارم سالی یك 
كتاب پژوهش��ی بنویس��م و تا به حال نشده یك كلمه را 
به میل مس��ئولی تغییر بدهم؛ مگر با این استدالل كه از 

نظر ادبی و علمی غلط باش��د.
اصال یكی از اصول اصلی در نقد نو، این اس��ت كه ش��ام 
با اثر كار داش��ته باش��ید نه با نویسنده. هر منتقدی كه 
در نق��دش از خود نویس��نده و از نیت و انگیزه صحبت 
كند، خالف اصول نقد عمل كرده. شام می دانید ادبیات 
ش��عری ما كه االن به آن افتخار می كنیم، بخش عمده اش 
با پش��تیبانی دربار ها نوش��ته و ماندگار شده است. در 
گذشته كه چیزی به نام چاپ و حق التاُلیف نبوده، بلكه 

باید یك پادش��اه و یا ثرومتندی پیدا می شد تا بتواند 
پش��تیبان و حامی ش��اعران برای گذران زندگی 

آنها باشد، و اگر آن حامیت ها نبود ما االن 
این ادبیات غنی را نداش��تیم.  

س نگفته ش��ام بیایی��د دقیقا مثل 
هیچ ك

ش ش��عر بگویید و هیچ 
هزاران سال پی

رشعی هم وجود ندارد. امروز ذائقه 
منع 

س 
تغییر كرده، طور دیگری می پسندد، پ

باید طور دیگری هم نوشته شود. 

كام این كه در غرب اندیشه های بسیار نازل تر از دین ما،  
مكاتب خاص خودش��ان را ایجاد كرده اند. ما در این باره 
تالش های پراكنده ای از ابتدای انقالب تا به امروز داشته ایم 
و م��ن به تفضیل اینه��ا را در فصلی از كتابم كه زیر چاپ 

است آورده ام، منتهی باید به كامل برسد .
بعد م��ا می توانیم بگویی��م در ادبیات و ه��رن، پیرو )به 
قول بعضی از دوستان( مكتب »واقع گرای متعالی شیعه« 
هس��تیم  و این هم از مبانی و اصولش اس��ت. س��پس به 
منتق��د اجازه می دهیم كه بتواند با این مبانی كار را نقد 
كند. ما اصال مدعی نیستیم كه رئالیسم ماتریالیستی می نویسیم 
و ب��ه همین دلیل، منتقدان ن��ه می توانند و نه باید با آن 
اصول، داس��تانهای مذهبی را نقد كنن��د. نكته دوم اینكه 
حقایق جهان نباید خودش��ان را پایین بیاورند تا به سطح 
فهم و دركهای كوتاه برس��ند، بلكه باید مردم را كمك كنیم 
عقولشان را ارتقاء بدهند تا بتوانند حقایق باالتری را درك 
كنن��د. این باورپذی��ری مربوط به تربیت فكری گذش��ته 
افراد اس��ت. ما كه منی توانیم حقایق عامل هستی را مسخ 
كنیم كه ذهن های محدود بپذیرند. البته این نكته را هم 
باید مدنظر داش��ت كه داس��تان حتی در شكل رئالیستی 
ماتریالیستی موجودش هم، از دو واقعیت پیروی می كند. 
یكی، واقعیت بیرونی است و دیگری درونی. در واقعیت 
درونی، نویس��نده س��عی می كند فضایی ایج��اد كند كه 
اعامل و وجوه ش��خصیت های او در آن فضای وی  ژه باور 
پذیر به نظر برس��ند. ش��ام هامن آدم را اگ��ر از آن فضای 
درونی حتی داستان های رئالیس��تی، بیرون بیاورید اصال 
باورپذی��ر نیس��ت. این هرن نویس��نده در آن بخش جهان 
درونی داستان است. منطقی كه در آن جا ایجاد می كند، 
باعث می ش��ود داس��تان هایش قابل پذیرش شوند. مثال، 
االن حدود پنجاه س��ال اس��ت در ادبیات جهان، رئالیسم 
جادویی مطرح ش��ده است. اصال رئالیس��م با جادو جور 
در منی آید. تركیب پارادوكس و متناقض منایی است. ولی 
نویس��نده در هامن داس��تان فضای خاصی ایجاد می كند 
و مخاط��ب آن ها را خوان��ده، لذت می برد، باور می كند 
و تاثیر هم می گیرد. این هامن هرن نویس��نده در ساخت 

جهان درونی داستانش است.

چه طور می توانیم این تئوری ها را تدوین كنیم؟
دین این تئوری ها را داده است. این كه چگونه این تئوری ها 
را به لباس مكاتب ادبی در بیاوریم وظیفه فالس��فه است. 
نویسنده و شاعر منی تواند اصول زیبایی شناسی را تبیین 
و تدوی��ن كند. تبیین اصول زیبایی شناس��ی و مبانی اش، 
به عهده ی فیلس��وف اس��ت. منتهی فیلسوفی كه با هرن 
آش��نا باش��د  و مابقی اش به عهده ی منتقد و پژوهشگر 
است. البته طی این سی و چند ساله در این زمینه كارهای 
بسیاری انجام شده است؛ ضمن اینكه ما از دو پشتوانه ی 
عظیم برخورداریم؛ اولی هرنی است كه در بدایت خودش 

مذهبی بوده است، 
ح��ركات  از  یعن��ی 

موزون��ی ك��ه در مقاب��ل 
ب��ت ها و یا هن��گام عبادت و 

خواندن اوراد انج��ام می داده اند 
بگیرید تا كالم عمده كتابهای مقدس كه 

وزن و قافیه و گاهی هم سجع دارد. اینها و  
دالیل متعددی كه پژوهشگران غیر مذهبی آنها 

را نوش��ته اند، یكی از پشتوانه های عظیم ما در هرن 
و ادبیات اس��ت كه باید آنها را بازخوانی كرده و مبانی و 

اصولی را از آنها را اس��تخراج كنیم. و دیگری هرن مذهبی 
ای است كه همین امروز در همه جهان وجود دارد و در 

وجوه مادر با هم مشرتك اند، مثل الهیات.  
بنابراین، هرن مذهبی اعم از مس��یحی، یهودی، زرتشتی و 
همه ادیان الهی دیگر، یك وجه عام و مشرتك دارند. همین 
االن ه��م این هرنها وج��ود دارند و بخش قابل توجهی از 
هرنمندان غ��رب هم، هرنمندان مذهبی هس��تند. منتهی 
چ��ون مرتجامن ما عمدتا الئیك هس��تند، كمرت این آثار را 
ترجمه می كنند، در حالی كه آنها آثار بس��یار ارزشمندی 
در هرن مذهب��ی دارند. ما از همه ای��ن منابع می توانیم 
استفاده كنیم تا اصول مكتب مورد نظر خودمان را تبیین 
كرده و بعد دوباره ب��ه جهان عرضه كنیم تا مذهب های 

دیگر بتوانند از حاصل كار ما بهره بگیرند. 

به نظر شــام هنگام نوشنت داستانهای مذهبی که از نظر 
تاریخــی به قرن هــا پیش برمی گردنــد، باید دغدغه ی 

مدرن بودن و معارص بودن را هم داشت؟ 
ب��ه هر ح��ال جه��ان مرت��ب در تغیی��ر و تحول اس��ت. 
مدرنیزاس��یون یا اعتقاد به مدرنیته ب��ه این معنی كه هر 
چی��زی كه جدیدتر اس��ت  بهرت اس��ت، به نظ��ر من چیز 
غلطی اس��ت . در صنعت و عل��وم تجربی، برش مدام در 
حال پیش رفنت اس��ت، اما در علوم انس��انی همیشه پیش 
منی رود و بعضی وقت ها عقب تر هم می رود، چون به 
هر حال خصوصیات عام انس��انی یك خصوصیت مشرتك 
است و خیلی هم با زمان تغییر منی كند.كسانی آمده اند 
این مس��ائل عام برشی را احصا ك��رده اند. حدودا هفده، 
هجده مورد ش��ده، مثل عشق و حسد و غضب و شهوت 
و غی��ره. از روزی ك��ه برش به دنیا آمده ت��ا امروز، همین 
هاس��ت. منتهی جلوه هایش در ه��ر زمان فرق می كند. 
زمانی بر اثر حس��د، قابیل هابیل را می كشد، امروز جور 
دیگری این كارها را می كنند. این مسائل هیچ گاه كهنه منی 
ش��ود، چرا كه این ها جزو غرایز و فطریات انس��ان است. 
بنابراین بعضی از شناخت های قدیمی - منظور شناخت 
از انسان است - می تواند از شناخت های امروزی خیلی 
صحیح تر باش��د. بهرتین شناختی كه از انسان داده شده، 
شناختی اس��ت كه خداوند در كتاب آس��امنی قرآن داده 
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مانند بس��یاری از سنت ها با گذشت زمان کهنه نشده تا به 
دل فراموشی سپرده شود.

براس��اس اس��ناد معترب حکومتی، نقاره خانه ح��رم در دوره 
قاجاریه، هم زمان با رس��میت یافنت مجموعه آس��تان قدس 
رضوی، رس و س��امان یافت ک��ه البت��ه از دوره های زمانی 

مختلف در این خصوص اسناد پیوسته ای موجود نیست.
دکرت عبدالرحیم قنوات،  دکرتای تاریخ اسالم، در وبالگ خود 
آورده اس��ت: »در کش��ور خود یک برنامه هرنی داریم که 
نه تنها دهه ها، بلکه سده هاس��ت که هم��ه روزه در حال 
اجراس��ت. این برنامه یک اجرای زنده موس��یقی اس��ت و 

عبارت است از نقاره نوازی در حرم امام رضا)علیه السالم( .
 نقاره خانه البته تاریخی دارد شنیدنی:

بابر پرس بایسنقر، یکی از امیران تیموری بود که در فاصله 
سالهای 851 تا 861 ق حکومت می کرد. مرکز حکومت بابر، 
ش��هر هرات بود. او در س��ال 860 ق به مش��هد سفر کرد. 
ظاه��را به این دلیل که بیامر ش��ده بود و آم��ده بود تا از 
امام رضا )علیه الس��الم( ش��فا بگیرد. بابر مدتی را در این ش��هر 
اقامت کرد و در این مدت، دستور داد تا همه روزه صبح و 
شام، نقاره نوازان در باغ حرم نقاره بنوازند. شاید برای اعالم 
حضور خود در ش��هر و یا ش��اید ب��رای ادای احرتام به امام 
هشتم )علیه السالم(. جالب اینکه، این رسم بعد از رفنت بابر از 
مش��هد و حتی بعد از مرگ او نی��ز ادامه یافت و همچنان 
ت��ا به امروز ادامه دارد. بعدها در ح��رم رضوی، نقاره خانه 
مکان و ساختامن و نوازندگانی مشخص پیدا کرد که هر روز 
پیش از طلوع و غروب آفتاب و در شب های ماه رمضان و 
نیز اعیاد مذهب��ی نقاره نوازی می کنند. این برنامه، تنها در 
روزهای عزا تعطیل اس��ت و بر این اساس، اکنون 570 سال 
اس��ت که در شهر مشهد و در حرم رضوی یک برنامه زنده 
موسیقی، هر روز با سازهایی معین و ریتم و آهنگی تقریبا 

ثابت اجرا می شود.«
از نش��انه هاى تاریخى نیز چنین برمى آید که در قرن دهم، 

نواخنت نقاره معمول بوده است.
فض��ل بن روزبهان خنجى، در کت��اب مهامن نامه بخارا، در 
حاالت محمدخان ش��یباىن، س��لطان ماوراء النهر که مشهد 
مق��دس و ناحی��ه طوس را ت��رصف کرده بود، مى نویس��د: 
»سلطان تصمیم گرفت به زیارت حرضت رضا)علیه السالم(  برود. 
از این رو، با اعیان لش��کر خود و قاضیان و محتشامن، عازم 
مش��هد گردید. من با گروهى قبالً به مش��هد رفتیم و در آن 
جا مراسم استقبال را فراهم کردیم. بر فوق بارگاه حرضت، 
مح��ّ� که نق��اره نوبت ح��رضت امام مى زنن��د، جامعت 
نقاره چیان اردوى هامیون و نفیرچیان ایس��تاده، مرتّصد آن 
که چون موکب هامیون برسد، نقاره بکوبند و نفیر نوازند. 
آن ح��رضت امر فرمودن��د که دم نزنند و نفیرن��وازى را به 
فقیرنوازى بدل فرمودند، و چون به درگاه بارگاه رس��یدند، 
فرود آمده به پیش��گاه برآمدند و از آن جا به روضه مقدس 

قدم گشاده و آداب زیارت تقدیم منودند و اندکى نشسته، از 
قبه بیرون فرمودند«

از این م��نت اینگونه برمی آید که در قرن نه��م و دهم، نقاره 
نواخته مى ش��ده اس��ت. همچنین در ای��ران، نواخنت طبل و 
نقاره، تا زمان قاجاریه ادامه داش��ته اس��ت و حاکامن نیز در 
مراکز استان ها به هنگام معینى از آن استفاده مى کردند. البته 
چگونگی ورود این ش��یوه در بارگاه امام رضا)علیه السالم(  دقیقا 
مشخص نیست و هر کس بر پایه ذوق و برداشت خود، براى 

آن انگیزه اى بیان مى کند. 
همچنین نقاره ها، هر گاه در آس��تان امام هش��تم)علیه الس��الم( 
بیامرى شفا یابد و به خیل شفایافتگان آستان حرضتش افزوده 
ش��ود، به منظور اعالم همگاىن و اظهار رسور و ش��ادماىن به 
صدا در مى آیند. عالوه بر این، در شب هاى میالد معصومان و 
بزرگداشت مناسبت هاى مذهبى، مانند جشن هاى بزرگ قربان 
و فطر و غدیر و در زمان تحویل هر س��ال ش��مىس، در آغاز 

نوروز، نقاره نواخته مى شود.
این نوا، تنها در ایام محرم و صفر که روزهاى سوگوارى شیعیان 

است، به منظور احرتام به آیین سوگوارى نواخته منی شود.
براى نقاره زدن در آس��تان مقدس امام هشتم)علیه السالم( ، محل 
خاىص ب��ا عنوان نقاره خانه در دو طبقه در نظر گرفته ش��ده 
اس��ت. این بناى زیبا و باش��کوه که رسارس از کاىش فیروزه اى 
اس��ت و در پیرامون ایوان آن نرده کىش ش��ده اس��ت، بر فراز 
ایوان رشقى صحن عتیق )انقالب( قرار دارد و از قسمت هاى 

مختلف حرم، دیده مى شود.
طبقه زیرین، جاى گذاشنت طبل ها و شیپورها )آالت موسیقی 
این آیین سنتی طبل و کرنا می باشد( است و طبقه دوم محل 
استقرار نوازندگان است.  بلندى بنا سبب می شود كه به هنگام 
نق��اره زدن، آواى آن، اگر صدای ماش��ین ها و هیاهوی زندگی 

بگذارد، تا خیابان های اطراف حرم شنیده شود.
*** 

در هر حال، امروز سبک ها و گونه های مختلفی از موسیقی 
وجود دارد که هرکدام دارای س��ابقه و تاریخچه ش��کل گیری 
مختلفی هستند و با آالت گوناگونی نواخته می شوند. اما در 
این بین، آنکه از قدمت بیشرتی برخوردار است، دارای اصالت 

و مخاطب می باشد. 
حال س��وال جدی که می ت��وان از پژوهش��گران، محققان و 
مس��والن موسیقی کش��ور پرسید، این اس��ت كه چگونه یك 
موس��یقی آئینی، با این قدمت تاریخی، هنوز هم برای مردم 
تازگی دارد و ش��نیدن آن كسی را خسته منی كند و این که در 
میان نت ،ها و نواهای نقاره چه رازی نهفته اس��ت؟ چنانکه 
برخالف ادعاهای موجود، نس��ل جوان طالب موسیقی اصیل 

است و به شدت از آن استقبال می کند.
 بدون شک، موسیقی بی نظیر نقاره، که تنها در آستان مبارک 
رضا)علیه السالم( پخش می شود، تداعی گر  لحظات معنوی خلوت 

عاشقان کوی رضا )علیه السالم( است.

آهنگ ها و آواهای بس��یاری در خصوص امام رضا)علیه السالم( 
و سیره وی، تاکنون توسط آهنگ سازان و خوانندگان کشور 
ساخته و اجرا شده است، اما هیچ یک تاکنون نتوانسته است 
به اندازه نقاره زنی، حال و هوای زیارت را در دل مش��تاقان 
این امام هامم زنده کند. این نوای تاثیرگذار، به گونه ای در 
دل مردم جا باز کرده اس��ت که گویی با شنیدن آن تلنگری 
بر جس��م و روح هر زائ��ر و مجاور امام رضا)علیه الس��الم( زده 

می شود. 
کس��انی که به زیارت حرم مطهر رض��وی رفته اند، به طور 
حت��م، آوای گوش نوازی را هر صبح، پیش از طلوع آفتاب و 
هر عرص، پیش از غروب خورشید، می شنوند كه هم زمان با 

برآمدن و فروشدن آفتاب، نواخته می شود. 
نقاره زنی یکی از آیین های قدیمی حرم مطهر رضوی است 
كه با قدمتی حدود 600 س��ال، تا کنون، بدون وقفه، در دو 
نوب��ت در  روز و به صورت زن��ده، در نقاره خانه های حرم 
رضوی اجرا ش��ده است. این سنت قدیمی، نسل به نسل و 
سینه به سینه منتقل شده است و این موسیقی زنده، سالها 
بدون وقفه اجرا شده است و تنها در این بین نوازندگان آن 

تغییر كرده اند.
***

طبق اسناد، نقاره زنی، آیینی است که از زمان تیموریان آغاز 
ش��ده؛  آیینی ک��ه مردم آن را پاس داش��تند تا باقی مباند و 

نقاره زنی یکی از آیین های قدیمی حرم مطهر رضوی است كه با قدمتی حدود 600 سال

تاکنون بدون وقفه، در نقاره خانه  حرم رضوی اجرا شده  است

چــــو از دل بـــــرآید...
  امیرحسین مقیمی
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رسوده هایی در وصف امام هشتم )علیه السالم( ، اپیزود اول مزین و متربك به نام و یاد این امام 
هامم می ش��د. در انتها نیز به موضوع س��ازندگی در س��ایه ی الطاف امام رضا )علیه السالم(  

ش��د. پرداخته می 
 این اثر در جش��نواره ی پانزدهم تولیدات مراكز اس��تانها، جوایز  متعددی را در بخشهای 
مختلف خوانندگی، آهنگس��ازی و تنظیم و نیز صدابرداری، از آن خود كرد. همچنین این 

اثر به عنوان اثر برتر مورد تجلیل قرار گرفت.
*در حال حارض موسیقی مذهبی چه جایگاهی در رسانه ملی دارد؟

** ببینید، به هامن میزانی كه ما در رسانه، برنامه های رادیویی و تلویزیونی با موضوعات 
متنوع مذهبی  تولید می كنیم، به موسیقی خاص در این زمینه هم نیاز داریم و از آنجایی كه 
سهم این برنامه در كنداكتور تولید و پخش، سهم چشمگیری است، موسیقی هایی هم كه 
مورد اس��تفاده ی برنامه سازان قرار می گیرند متنوع اند. از طرفی، ما تنوع شبكه های رادیو 
تلویزیونی  و نیز مناس��بتهای مختلف مذهبی در تقویم ساالنه مثل اعیاد، ماه های محرم 
و صفر و رمضان و همین طور والدت ها و وفات ها را داریم كه باید با عنرص تأثیر گذار و 
ماندگار موس��یقی، پوشش داده شوند. خب، الزم است برای متام این مناسبتها،  با رسودن  
اش��عار و ابیات شایسته و طراحی هوش��مندانه ی موسیقی در ساختارهای سنتی، آیینی و 
مذهبی، مواد برنامه ای تأثیرگذار تولید كرد؛ چیزی كه در منش��ور افق رس��انه هم به طور 
جامع و كامل به آن پرداخته ش��ده و در دس��تور كار قرار دارد. ع��الوه بر این ها، مباحث  
اجتامع��ی كه به نحوی ب��ا اعتقادات و باورهای دینی ما مرتبط هس��تند، مثل دوس��تی، 
محب��ت، ایثار، اكرام، اطعام، صرب، گذش��ت، راز و نیاز، نیایش، زی��ارت و ... هم در ردیف 
برنامه های تكلیفی و تعهدات تولیدی صدا و سیام در حوزه ی موسیقی و رسود قرار دارند.

* شام قبل از این مسئولیت، مشاور معاون  مجلس و استان ها در شورای عالی موسیقی 
استان ها در همین مركز موسیقی و رسود بودید. آیا موسیقی رضوی در استان های دیگر، 

جز خراسان رضوی، حضور دارد؟ این حضور به چه صورتی است؟
** بل��ه قطع��ا!  از آنجا كه همه ی ما ایرانیان، عاش��ق و ش��یفته حرضت رضا )ع( هس��تیم،  
هرنمندان س��ایر اس��تان ها هم به تولید آثاری در زمینه ی موس��یقی رض��وی می پردازند. در 
جشنواره ی رسود رضوی كه هر ساله برگزار می شود، می توانیم آثار مختلفی را در زمینه های 

مختلف هرنی از جمله موسیقی ببینیم و بشنویم.
* با فرا رســیدن ایام و مناســبت هــای مذهبی، آثــار متعــددی در قالب های مختلف 
موســیقی تیراژ، موسیقی منت فیلم ، قطعه ی موســیقی مستقل و ... برای اخذ مجوز به 
اداره ی نظارت و ارزشیابی موسیقی می آیند. این آثار با چه حساسیتی بررسی می شوند 

و معموال در چه سطحی از لحاظ كیفی قرار دارند؟
** م��ا معم��وال در حالت عادی برای اعطای مجوز پخش به آثار ارائه ش��ده، به اداره ی 
نظارت و ارزش��یابی، از كارشناس��ان مجربی در زمینه ی شعر و موسیقی بهره می بریم و 
اعتق��اد داریم آثاری باید ب��ه پخش بروند كه از لحاظ كیفیت اج��را، در حد قابل قبول 
و در حد و ش��أن مخاطب باش��ند. خب، بالطبع با فرارس��یدن این ایام، حساسیت ما نیز 

بیشرت می شود.                                                                                      
* در انتها اگر صحبت خاصی در خصوص موضوع بحثامن دارید، بفرمایید.

امروز موسیقی و رسود، نفوذ انكارناپذیری در روحیات مردم ما دارد. همه ی رسانه های 
دی��داری و ش��نیداری نیز با توجه ب��ه همین نکته، از این ابزار موثر و جذاب اس��تفاده 
می کنند. بنابراین، به نظرم رضوری اس��ت متهیدات هوش��مندانه و برنامه ریزی ش��ده ای 
ب��رای پرورش هرنمندان مس��تعد، جه��ت تولید آثاری مان��دگار و تأثیرگذار اندیش��یده 
ش��ود. نكته بعدی بعد از تولید این آثار، نوبت پخشش��ان در رس��انه اس��ت.  من فکر 
می کنم شایس��ته است كه در ساعات منتهی به اوقات رشعی در كلیه ی شبكه های رادیو 
تلویزیونی  و نیز ش��بكه های جهانی، موس��یقی مذهبی به ویژه نوای نغمه های فرهنگ 

رضوی پخش ش��ود.

موسیقی مذهبی و رسانه، در گفتگو با سید حمید رضا حسینی،
مدیر اداره ی نظارت و ارزشیابی موسیقی مركز موسیقی و رسود رسانه ی ملی

نوای نغمه های رضوی
 عبدالغفور محمدزاده

سید حمید رضا حسینی، فارغ التحصیل دانشكده ی صدا و سیام، سابقه ای طوالنی در زمینه ی برنامه سازی و تولید موسیقی 
در شبكه های خراسان رضوی و جام جم تهران دارد. وی هم اكنون مدیر اداره ی نظارت و ارزشیابی مركز موسیقی و رسود 
سازمان صدا و سیامست. با وی گفتگویی انجام داده ایم در خصوص جایگاه موسیقی مذهبی در رسانه ی ملی كه از 

نظرتان می گذرد.

* به عنوان ســوال اول، برگردیم به چند سال قبل. زمانی 
كه شام در صدا و سیامی مركز خراسان رضوی، مسئولیت 
واحد شــعر و موسیقی ســازمان را به عهده داشتید. چه 
میزان از تولیدات موســیقی شــام در آن زمان، در بخش 

مذهبی بود و اساسا آثار تولیدی در چه سطحی بود؟
** ما در س��اختارهای مختلف موس��یقی، تولید داش��تیم. 
موس��یقی محلی- مقامی كه خراسان یكی از گنجینه های 
غنی در این خصوص اس��ت، موسیقی سنتی، پاپ، كودك، 
اركس��رتال و آكاپال. در متامی این س��اختارها، ما تولیدات 
ارزش��مندی در زمینه ی موس��یقی مذهبی داش��تیم. مثالً 
قطعه ی 12  امام، در ساختار موسیقی محلی، مشهد الرضا  
و ش��بهای خراس��ان در س��اختار پاپ، حرضت زهرا)سالم الله 
علیها( در س��اختار آكاپال، یعنی قالب خاصی از موسیقی كه 

عمدتا توس��ط گروه كر هم صدایی می ش��ود و ساز در آن 
حضور ندارد.

عم��ده ی تولیدات نیز، به لحاظ اینك��ه از هرنمندان بنام و 
زبده در هر بخش اس��تفاده می ش��د، در سطح كیفی عالی 
بودند. شعر خوب، آهنگ سازی و تنظیم خوب و در نهایت 
صدای خوب و صدابرداری حرفه ای، در قالب یك تیم حرفه ای، 
س��بب می شد محصولی در س��طح كیفی عالی تولید شود. 

بعضا، آثار تولیدی ما در جش��نواره های مختلف موسیقی، 
از جمله جش��نواره تولیدات مراكز اس��تان ها كه معتربترین 

ماراتن هرنی در رسانه است، صاحب رتبه و نشان می شد.
* معمــوال یکــی از دغدغه هــای مســئوالن در بخــش 
موســیقی، این است كه قطعاتی بسازند كه در عین فاخر 
بودن، ملكه ی ذهن مخاطب نیز بشــود. به زعم بسیاری 
از كارشناســان، شــام در مشــهد با تولید قطعه ی »پوئم 
ســمفونی آیینی خراســان« به این جایگاه دست یافتید. 

قدری درباره ی این اثر بگویید.
** یك��ی از آثاری ك��ه در مدت خدمتم در ج��وار بارگاه 
ملكوت��ی ولی نعمتامن، حرضت علی ابن موس��ی الرضا)علیه 
الس��الم(، تولی��د ش��د، همین قطع��ه پوئم س��مفونی آیینی 

خراسان بود.
 این قطعه، در س��ه اپیزود نوش��ته ش��ده بود كه در هر 
س��ه بخش آن، حضور مفاهیم موس��یقی رضوی احساس 
می ش��د. در مطلع این اث��ر، املان های صوتی حرم مطهر، 
از قبی��ل، آوای نقاره و كرن��ا، نوای صلوات زائران، افكت 
همهم��ه ی زی��ارت، ن��دای ذكر صل��وات زائ��ران و نیز 
صل��وات خاصه ی حرضت و حتی صدای بال كبوتران قرار 
داشت. بعد، با ابیاتی از موسیقی آیینی و محلی منطقه و نیز 
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مذهب جزء الینفک و یکی از ارکان مهم  موس��یقی ایران 
به حس��اب می آید. در این میان، موسیقی آیینی نیز از این 
قاعده مس��تثنی نیست. زندگی انس��ان، از تولد تا مرگ، با 
آیین همراه است. آیین هایی که از اعتقاداتی پاک رسچشمه 
می گیرن��د و در دل همین آیین هاس��ت ک��ه می توانیم  از 

حقیقت ازلی، نشانی بیابیم.
یار بی پرده از در و دیوار 

در تجلی است یا اولی االبصار
به طور مثال، در گذشته، هنگامی که زنی سخت زایی داشته، 
موذن��ی را خرب می کردند تا بر باالی بام رفته و اذان بگوید. 
جاری ش��دن نام خ��دا و طنین نوای دل انگی��ز الله اکرب در 
فضای خانه، سبب می شد تا بچه راحت تر متولد شود. بعد 
از تولد، دغدغه ی رش��د و منو و بالندگی طفل مطرح است. 
الالی��ی یا هامن نوای مهربان مادران��ه، یکی دیگر از انواع 
ش��یوه های آوازگری بوده که خود جای بحث دارد. در این 
ش��یوه نیز، مادر مبانی اعتقادی را از هامن دوران طفولیت 

به کودک آموزش می دهد. 
الالالال، عسل باشی، دمل مایه پرس باشی                                                                                                    
کالم الله بدست گیری  همراه پدر باشی                                                                                                              
الالالال، بهار آمد، بهار الله زار آمد                                                                                                                   
بهار و شاه مردان و  علی با ذوالفقار آمد                                                                                                      
الالالال، کَلَُنک شی، به کوچه راَرُونَک شی                                                                                                   

کالم الله به دست گیری  قرآن خوان محمد شی     
در آیین ه��ای مختل��ف زندگی، مانند نام نه��ادن بر نوزاد، 
مکتب رفنت و تعلیم قران کریم، ازدواج، کار و تالش، جشن 
و س��ور، س��وگ و عزا، همه و همه، موسیقی با درومنایه  ی 
مذهب موج می زند. اش��عاری را که در موس��یقی مذهبی 
خوانده می شوند، از لحاظ محتوایی می توان به گونه هایی 

که در ادامه ذکر می شوند، تقسیم بندی کرد.

مناجات خوانی ها 
این شیوه ی آوازخوانی، شامل حمدیه و اشعاری می شود که 
به ستایش ذات اقدس الهی می پردازد. این اشعار، یا به طور 
خاص مناجات اند، یا در دل سایر سبک های خوانندگی، مثل 
دوبیتی خوانی، منظومه خوانی و روایت گری وجود دارند.                                                                                                                           

نعت خوانی ها 
 در این ش��یوه، آوازگران به ذکر خصایل نبی اکرم )صل الله علیه و 
آله و سلم( پرداخته و زبان به وصف محاسن و مکارم اخالقی آن 

حرضت می گشایند. نعت خوانی خود به دو گونه است: نعت 
محض و نعت ضمنی.                     

منقبت خوانی 
در این شکل آوازگری، خواننده به بیان مناقب اهل بیت )علیه 
السالم( می پردازد و از نیکویی های سالله پاک نبی )صل الله علیه و آله 

و سلم( سخن می گوید.                                                                                                                           

اما روش��ها و شیوه های بیان مفاهیم باال متنوع بوده و در 
سبک های مختلف خوانندگی اجرا می شوند.  

- چاووش��ی خوانی یکی دیگر از ش��یوه های آواز خوانی در 
گذش��ته بوده که متاس��فانه ب��ا ورود تکنول��وژی و زندگی 
ماش��ینی، روز به روز بیش��رت رنگ باخت��ه و رو به زوال و 
فراموش��ی می رود. در گذش��ته، هرگاه کسی قصد سفر به 
بی��ت الله، عتبات عالیات، یا زی��ارت مرقد نورانی امام رضا 
)علیه الس��الم( را داش��ت، با مراس��م خاصی بدرقه می  شد و 

راهی سفر می گشت. هنگام برگشت نیز، با مراسمی دیگر 
از این دست، مورد استقبال قرار می گرفت. چاووشی خوانی، 
موسیقی خاص همین مراسم است.                                                                                                                                          
  - موسیقی نحله های فلسفی یا به عبارت دیگر »موسیقی 
حلقه های ذکر « از دیگر روش های اجرای موسیقی مذهبی 
به شامر می آید که با آداب خاصی اجرا می شود.                                                                                    
- س��حرخوانی ها : بانگ بیدارباش مومن��ان در ماه مبارک 
رمضان است. سحرخوانی با توجه به شکل موسیقی در هر 
منطقه و نیز به فراخور وجود ادوات خاص موسیقیایی آن 
منطقه، به شکل های متنوعی اجرا می شود.                       

- درمان گری موس��یقایی: یکی دیگر از جلوه های موسیقی 
مذهب��ی، وجود ش��یوه های مختل��ف درمان گری توس��ط 
موس��یقی بوده که در مناطق مختلف ایران اجرا می شود. 
موس��یقی گواتی بلوچس��تان، آیین پُرخوانی در موس��یقی 
ترکمن، مراسم مالِد در نقاط ساحلی بلوچستان، الله خوانی 

ترکمن های سالور خراسان و ... از این قبیل اند.             
-  نوبت ن��وازی در ای��ران و نیز نقاره زن��ی  در حرم مطهر 
امام رضا)علیه السالم(: یکی از زیباترین و قدیمی ترین اشکال 
اجرای موس��یقی مذهبی در ایران اس��ت. این موسیقی، با 
آیین خاصی و در زمان های خاصی اجرا می شود.                  

این گونه اس��ت که سازهایی مثل کرنا و نقاره، دوتار و دف 
و حتی رسنا و دهل و نیز ادوات آیین تعزیه و شبیه خوانی 
که مجری نغمه های مذهبی هستند، توانسته اند به جایگاه 
موج��ه و قاب��ل قبولی در دنیای موس��یقی و در گس��رته ی 
موسیقی ایرانی دست یابند.                                                                                                                                   
ش��یوه های اجرای موس��یقی مذهبی، به همین چند مورد 
خالصه منی شوند. تعزیه خوانی، شبیه خوانی و مقتل خوانی، 
انواعی دیگر از موسیقی مذهبی هستندکه باید در فرصتی 
مناسب به آنها پرداخته شود.                                                 
                                                                                                       

شیوه های مختلف اجرای موسیقی مذهبی در ایران

در جستجوی حقیقت  ازلی
از تولد تا مرگ

عبدالغفور محمدزاده
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در گوش��ه تعامالت سیاس��ی دولت ایران  با سایر کشور ها، 
در انتهای حکومت محمد ش��اه غازی )1840 م/ 1257 ق ( 
و س��پس نارص الدین ش��اه، ایران اولین مبادالت فرهنگی و 
اقتص��ادی خود را تجربه کرد. کمی بع��د، ورود انواع علوم 
و فن��ون جدید، و تدریس آن به وس��یله افرسان نظامی در 
دارالفنون، در حدود س��ال های 1851 م/ 1268ق میرس شد 
و درست زمانی که اروپا برای ثبت تصاویر بر روی صفحات 
مس��طح، به پیرشفت قابل توجهی دست پیدا کرد، عکاسی 
توس��ط بانیان آن )ایتالیا، فرانس��ه و اتریش( وارد ایران شد 
و ب��ه مبحثی قابل تدریس در دارالفنون بدل گش��ت. ژول 
ریش��ار فرانس��وی، در س��ال های 1845 – 1843م )1262-

1260 ق(، اولین عکس ه��ا را به روش چاپ نقره، در ایران 
تهیه کرد. او ابتدا در تربیز س��کونت داش��ت و حرمرساها، 
مراسم و آئین های مذهبی و سنتی، موضوعات اصلی این 

عکس ها بودند. 
مدارک نوشتاری به دست آمده نشان می دهند ابتدایی ترین 
روش عکاسی در ایران، روش داگروتیب بود و ریشار از این 
روش برای ثبت تصاویر خود استفاده می کرد. به دلیل آنکه 
کس��ی در ایران توانایی استفاده از سیستم داگر را نداشت، 
ریش��ار به دربار فراخوانده شد و کمی بعد نیز به تدریس 

در دارالفنون مشغول شد. 

            اولین عکس ثبت شده توسط ژوزف نیه فورنیپس به روش هیلوگرافی، 
حدود 1826م

            رشحی درباره ی عکسربداری لوییجی پشه از بنا های تخت جمشید 
 به سال )1274ق/1858م(.

در صفخه نخست آلبوم شامره 336/7356 آلبوم خانه کاخ گلستان تهران.

پ��س از او، دیگ��ر گروه ه��ای فرانس��وی و ایتالیای��ی، ب��ا 
دوربین ه��ای خود ب��ه نقاط متعدد ایران س��فر کردند. در 
این نوش��تار، قصد دارم بحث اصلی را به عکاسان ایرانی و 
فعالیت های صورت گرفته در ش��هر مشهد، اختصاص دهم 
و تنها با  نگاهی مخترص به این گروه ها و اش��خاص، زنجیره 
تاریخی را حفظ خواهم کرد. اما در این میان، ذکر نام برخی 
رضوری است؛ افرادی که نقش قابل توجهی در دوره زمانی 

خود داشتند.
 "فوکه ت��ی"، اف��رس ایتالیای��ی بود ک��ه در نوام��رب1851م 
)1268 ق( به جهت تدریس در دارالفنون اس��تخدام ش��د. 
وی به ش��اگردانش شیمی و داروس��ازی درس می داد و نیز 
در بیامرس��تان دولتی فعالیت داش��ت. دانش ثبت نور او، 
مستقیام به عالقه او به ش��یمی بازمی گردد.  به گونه ای که 
محمد حسن خان اعتامد الس��لطنه_ مورخ نارصی_ در مورد 
او در کتاب ِمرآُت البُلدان نوش��ته:»... او معلم طبیعی، اول 
کسی است که در مدرسه طهران، کلودیون استعامل منود...« 

کارهای او، اغلب ناشی از کنجکاوی های وی بودند.
هم وطن فوکه تی، "لوییجی ِپِش��ه"، کم��ی بعد به موازات 
او، ب��رای تعلیم نظامیان وارد ایران ش��د و در یک مدرس��ه 
نظامی به تدریس پرداخت. ِپِش��ه، به واس��طه موقعیت ها 
و ماموریت های کاری خود، آلبوم های با ارزش��ی )ش��امره 
2383/911 آلب��وم خان��ه کاخ گلس��تان( از ش��هر تهران و 
حجاری های کرمانشاه به دست آورد. در سال 1858م )1274 
ق( نی��ز، فرصت عکس برداری از بناهای تخت جش��مید و 
پاس��ارگاد، برای او مهیا ش��د. وی آلبوم ح��اوی این تصاویر 
را، بعد ها )در 15 رمض��ان 1274ق / 29 آوریل 1858م( به 
نارصالدین ش��اه جوان تقدیم کرد )تصویر2، آلبوم ش��امره 
335 کاخ گلستان(. از نکات مورد توجه در کار این عکاسان، 
توضیح��ات مربوط به محل و جزئیات تصویر اس��ت که با 
خط شکسته در حاشیه های نور نخورده ثبت شده. با درنظر 
داش��نت مشقات روش کلودیون تر، کار او هم ارزش با سایر 
عکاسان دنیا، در دیگر نقاط متعدد جهان است. هرچند که 
هیچ وقت در یک برنامه هدفمند، شکل نپذیرفت.)تصویر3(
با اس��تناد به اس��ناد مکتوب و صفحات تصویری به دست 
آمده، در کنار گروه های ایتالیایی، حضور گروه های فرانسوی 
»هانری دوکولی بُف ِد بلوکوبل« و »کاقلیه« در س��ال های 
1860 تا 1857م )1274 تا 1277ق(،  و گروه مهندسان خط 
تلگراف آملانی »هولس��رت«، در س��ال 1863م )1280 ق(، با 

نگرش هدفمند تر به ارامنه اصفهان، به چشم می خورد.
 در این بین، یک عکاس از اهمیت خاصی برخوردار است. 
از منونه ش��اهکار های آلبوم های کاخ گلستان، تصویر چهار 
آلبوم، به شامره 384/304 حاوی صفحاتی از مشهد و نقاط 
تاریخی و مذهبی آن اس��ت و تنها عکس ش��امره 2 در این 
آلب��وم، دارای امض��ای " iannuzzi” ) 1858م / 1275ق( 

است. 

تصویر1:

تصویر2:

 )  ... آقا شام دنبال اتاق می گردی...؟
 ترمینال... ترمینال دو نفر.!

 حراج انتهای پاساژ... بفرمایید.
عکس حرم بارگاه می گیریم، عکس با رضیح، ترشیف بربید 

داخل، منونه ها رو نگاه کنید...  (

جلوه ه��ای گوناگون��ی از زندگی، در این ش��هر وجود دارد. 
برخ��ی ش��یرین و برخی تل��خ. اغلب زیب��ا و گاه رشم آور. 
خالصه، چند خطی از ش��لوغی های خیابان تهراِن مش��هد، 
حاوی بس��یاری خاطرات، نه تنها برای س��اکنان شهر، بلکه 
برای س��ایر فرهنگ ها و قوم های این کش��ور اس��ت. اینها 
منادهایی اند که نسل به نسل، در ذهن مردم جای گرفته اند 

و فرم دهنده جریا ن های زندگی اند.
نه تنها »ما«، بلکه میدان ارگ تهران، خیابان و میدان ساعت 
تربی��ز، کوچه های بازار کرمان و ... دوباره »ما«، با خیابانی 

دو طبقه، از ترمینال شهر تا نور طالیی انتهای آن. 
در مورد کبوتر های بارگاه نخواهم نوش��ت. می خواهم آن 
کودک دعا فروش را بنویسم. شلوغی های کالفه کننده خیابان 
و دود آلوده اتوبوس های خطی. عطر بس��ت بارگاه مطهر، 
به همراه بوی گالب و داروی های گیاهی. صدای مداحی که 
از داخل هر فروش��گاه به گوش می رسد. بازار فرش فروشان 
و راهروه��ای باریک، که به طبقات باال منتهی می ش��وند. 
هنوز می توان آثار پارچه دوزی ها، خیاطی ها و عکاسی های 

»گذشته" را در آنجا یافت و ... 

همچنان خواهد گذش��ت و بس��یاری چیز ها تغییر خواهد 
کرد. و س��وال اینجاست، چه چیزهایی جایگزین آن "اینان" 

خواهند شد؟ 
حراجی های کبوتر های گلدسته ها...!!!؟؟؟ گالری های هرنی 
در کنار موس��یقی عزاداری...!!!؟؟؟ ش��عبه جدید فروشگاه 
لباس در کنار رسای قامش...!!!؟؟؟ فست فود های معلق که 

اعامل زیارتی را انجام می دهند ....!!!؟؟؟

این مقاله، مجالی است تا برای منونه ای از این پدیده ها، در 
ساختارهای اجتامعی مشهد، نوشتاری جمع آوری کنم: روند 

پیدایش عکاسی، در این شهر.
***

مبدا پیدایش عکاس��ی، به درس��تی مکتوب نشده. می توان 
نش��انه هایی از آن را، قبل از ژوزف نیپس، در حدود 1826 
میالدی، پرس و جو کرد. )با توجه به دیدگاه پدیدار شناس��ی 
نگارش به وسیله نور، به طور خاص، عکاسی با ابداع صفحات 
حس��اس به نور، به رسمیت شناخته ش��د. این در حالی بود 
که اس��تفاده از اتاقک های تاریک، بازگشتی است به 1452 
میالدی. از این رو، نه تنها نیپس فرانسوی، بلکه پیش از او، 
اس��تفاده از اثرات کلرید نقره در آزمایش های ش��یمیدانان، 
آزمایش های فیزیک نور و حتی تردستی های مردم، متداول 
بود.( او با ارزش گذاری ش��اخص خود بر ثبت نور در حال 
گذر از دریچه جعبه ای بن بس��ت، مس��ئولیت سنگینی بر 

دوش پیروانش نهاد. )تصویر1(

 
 فرزاد باقرزاده

بررسی پدیده عکاسی در ساختارهای اجتامعی، 

با توجه به جایگاه حرم امام رضا)علیه السالم(، با رویکردی روایی/ بخش اول 

شغـل شـریف
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تصویر  8: نارصالدین شاه قاجار،عکاس لوییجی مونتابونه،سال 
 1868م/1279ق،آلبوم شامره 7395/374 آلبوم خانه کاخ گلستان.

لوییجی  عکاس   ، شاه  نارصالدین  ولیعهد  میرزا  مظفرالدین   :9 تصویر 
مونتابونه،سال 1862م/1279ق،آلبوم خانه کاخ گلستان،شامره 7395/374.

روش های علمی و فنی عکاس��ی )کلودیون، چاپ آلبومین، س��الت و...( آشنا بوده. یکی 
از مجموعه های بحث برانگیز و بی دلیل نارص الدین ش��اه، عکس هایی اس��ت که خود او، 
از اندرونی کاخ گلس��تان ثبت کرده و موضوع اغلب تصاویر، مجالس س��لطنتی و زنان، 
در خلوت خانه ها و حرمرساها هس��تند. این مجموعه "بیوتات" نام دارد و  میان تصاویر 
عکس ه��ای برهنه نگاری وی از زنان دربار، قابل رویت اس��ت. گرچه، برخی معتقدند، او 

متاثر از عکس های فرانسوی ها به ثبت این تصاویر پرداخته، ولیکن گامن آن منی رود.
 آقا رضاخان اقبال الس��لطنه)1307 – 1259 ق(، ش��اخص ترین ع��کاس دربار بود و لقب 
عکاس باش��ی را در ح��دود 1280ق از نارص الدین ش��اه دریافت ک��رد. در یکی از تصاویر 
مونتابونه، آلبوم شامره 7395/374 ،که در کاخ نیاوران ثبت شده، چهره جوان آقا رضا به 
چش��م می خورد. 27 سال در دستگاه سلطنت عکاس��ی کرد و می توان او را اولین عکاس 

حرفه ای ایران دانست. رسانجام به صورت مرموزی درگذشت. 
دیگر عکاس دربار، که متاخرتر  از وی، ولی پر آوازه تر است، عبدالله میرزای قاجار است که 
در س��ال 1266ق متولد شد. او پس از دارالفنون، برای تکمیل آموزه های خود، به فرانسه 
و اتریش سفر کرد. در آنجا عکاسی را به درستی آموخت و با هزینه شخصی خود، رشایط 
ماندگاری را فراهم کرد تا جایی که مخارج اجازه ماندن به او نداد. او خود را با مش��قت 
فراوان به ایران و سپس دربار شاه قاجار رساند و به  این گونه در سال 1306ق، به مدیریت 
عکاس خانه دارالفنون منسوب شد. همچنین، در تعدادی از صفحات آلبوم سلطنتی، نام 
او به چشم می خورد. از بارزترین خدمات وی، تربیت شاگردان بسیاری در دارالفنون بود. 

بسیاری از عکاسان بعد از او را، شاگردان وی تشکیل می دهند. 
عکاسانی همچون "ماش��االله خان عکاس" )منونه عکس های وی، در مجموعه عکس های 
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران موجود است(. "محمد جعفرخان" و "روسی 
خان" از دیگر شاگردان عبدالله میرزا هستند. عکاس خانه روسی خان، در خیابان عالءالدوله 
واقع بود و در هامن خیابان، ش��اگرد دیگر وی، یعنی "آنتوان سوریوگین" ارمنی، فعالیت 

داشت که جزو پرکارترین عکاسان زمان خود به شامر می رفت. 
در انتهای بخش اول این نوش��تار، به مش��هد رسیدیم... الس��الم علیک یا علی بن موسی 

الرضا)علیه السالم(...

فهرست منابع و مآخذ:

1-ایتالیایی ها و عکاسی در ایران/ محمدرضا طهامسب پور/ نرش قو / 1385
2-سیرتحول عکاسی/ پیرت تاسک، دکرت محمد ستاری/نرش هرن/ 1385

3-عکاس خانه ی ایام / نرسین ترابی / نرش کلهر/ 1383
4-داستان عکاسی / رضا نبوی / نرش نی

5-تاریخ تطبیقی عکاسی ایران و جهان/ شهریار خوانساری/ نرش علم/1385
6-تاریخ عکاسی و عکاسان پیشگام در ایران/ یحیی ذکا/ انتشارات علمی فرهنگی/1376

تنها اطالعات به دست آمده از آنتونیو جیانوزی، نشان گر آن است که وی، از اهالی ناپل 
ایتالیا بوده و به عنوان یک مس��تخدم در دربار فتحعلی ش��اه قاج��ار فعالیت می کرده. 

)ایتالیایی ها و عکاسی در ایران، محمد رضا طهامس پور(
مترکز بر روی این عکاس، ما را به سوی هدف این نوشتار، سوق می دهد. وی را می توان از 
اولین بانیان عکاسی در ابنیه و مکان های مقدس، به ویژه حرم امام رضا)علیه السالم( دانست 
)تصوی��ر 5 و7(. از نح��وه توضیحاتی که او در پایین تصاویر ثبت کرده، گامن می رود که 
وی، در کنار ماموریت هایش در خراسان و شهرهای اطراف، به ثبت این لحظات پرداخته:

» ... صورت صحن نو که خاقان خلد آش��یان، فتحعلی ش��اه در مشهد مقدس ساخته اند، 
مش��هور به در پایین پا. در ایوان رو به مرشق، پش��ت به مغرب باز می شود که این بنا را 
جان افش��ان، در ایام ماموریت خود فطغرافی عکس برداش��ته. امید مقبول رای جهان آرا 

گردد. سنه 1275 ق...«
تاریخ تقدیم این آلبوم نیز، تقریبا یک سال پس از زمانی است که، ِپِشه عکس های تخت 
جمشید را به نارص الدین شاه عرضه کرد. جیانوزی در مسیر حرکتش، سایر نقاط از جمله، 
آرامگاه نادر ش��اه، مسجد ش��اه، مس��جد مصلی و آرامگاه پیرپاالندوز و نیز، سایر نقاط 
تاریخی مذهبی مش��هد را در آلبوم ش��امره 384/304 که متشکل از 22 قطعه است، ثبت 
کرده. در این بین، تصاویر حرم مطهر امام رضا)علیه السالم(، از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند.

در متامی تصاویر ابنیه وی، پیکره “انس��ان" دیده می شود. او این کار را به منظور منایش 
مقی��اس بنا، انجام می داده. از دیگر ویژگی های بارز تصاوی��ر جیانوزی، می توان از نوع 
حاش��یه ی تصاویر وی س��خن گفت. او همواره در حاشیه های رنگی )تصویر 5 و 4، نوار 
قرمزی به عرض 7 سانتیمرت در کنار نوار سبز رنگ با عرض 3 سانتیمرت(، کلودیون های خود 
را، که با چاپ آلبومین چاپ کرده بود،  ارائه می کرد که در نوع خود یک خالقیت به شامر 
می رفت. در حال حارض، اطالعات مربوط به جیانوزی، در همین س��طح باقی مانده که 

اینها را مدیون تالش های جناب محمد رضا طهامسب پور هستیم.
لوییج��ی مونتابونه، دیگر نامی اس��ت که در میان عکاس��ان فرنگ��ی از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است. مونتابونه، تا آن زمان، تنها عکاس حرفه ای به شامر می آمد )او اولین کسی 
بود که، تنها، به عکاسی می پرداخت(.  به موازات بهبود روابط دوستی میان ایران و ایتالیا، 
وی به همراه یک هیئت علمی، در سال 1862م )1279ق(، وارد ایران شد و حدودا چهار 
ماه بعد، به اروپا بازگشت. پس از مراجعت، عکس های او در سالنی در پاریس، به منایش 
درآمدند و وی موفق به دریافت نش��ان افتخار ش��د. امروزه، عکس های مونتابونه، جزو 

منابع ارزشمند تاریخ ایران به شامر می آیند.
 در کاره��ای او زنان دیده منی ش��وند و تصاویر، اغل��ب، از کیفیت مطلوبی برخوردارند. 
مهارت مونتابونه حتی در حالت دادن به مدل ها، انتخاب زاویه و تکنیک های رنگ آمیزی، 
شاخص و قابل تحسین اند )تصویر 8 و 9(. عبور از نام او ظلمی است به تاریخ هرن ایران 

و خود مجالی مجزا می طلبد، اما هم اکنون چاره ای جز کالم موجز، نیست.
در طی سالهای 1285م )1275 ق(، عکاسان ایرانی تعلیم دیده در دارالفنون و یا آنان که 
در فرنگ به تحصیل علم این "شغل رشیف" پرداخته بودند، به دربار فراخوانده شدند و 
یا در عکاس��خانه های شخصی خود، رشوع به فعالیت کردند. حال دیگر، دوره ی فعالیت 
عکاسان ایرانی آغاز شده بود. نارص الدین شاه اولین شخصیتی است که در این توالی، نقش 
داشت. برخی، نارص الدین ش��اه را اولین عکاس ایرانی می دانند. گرچه، منابع مصوری به 
امضای خود ش��اه در کاخ گلس��تان، حاکی از این نکته است ولی، در تحقیقاتی که یحی 
ذکاء و شهریار عدل، در سال های بعد انجام داده اند، جویای احواالت"ملک قاسم میرزا"، 
به عنوان اولین عکاس ایرانی شدند )سیر تحول عکاسی، دکرت محمد ستاری، صفحه 29(. 

ملک، پرس بیست و چهارم فتحعلی شاه بود و به روش داگروتیپ کار می کرد.
 ام��ا فعالیت ه��ای نارص الدین ش��اه را، نه در جای��گاه یک هرنمند، بلکه ب��ه عنوان یک 
هرن دوست، می توان مورد بررسی قرار داد. از یادداشت های او پیداست که وی، با متامی 

تصوی��ر4: ص��ورت صحن ن��و، با رشحی درب��اره معرفی بن��ا، عکاس 
جیانوزی،شامره 384/304 آلبوم خانه کاخ گلستان.

مقدس«،  مشهد  خیابان  باال  در  نادرشاه  مقربه  »شکل   :  5 تصویر 
عکاس جیانوزی،آلبوم شامره 384/304 آلبوم خانه ی کاخ گلستان

و  )ع(  رضا  امام  حرم  گنبد  منظره  از  عمومی  منایی   : تصویر6 
ساختامنهای اطراف آن،امضای جیانوزی در پایین سمت راست عکس 
دیده می شود.بایگانی عکس موزه ملی هرن های آسیایی گیمه. عکس 

 11227 AP شامره

تصویر 7: خرابه های توس، عکاس جیانوزی،بایگانی عکس موزه 
 AP 11255 ملی هرنهای آسیایی گیمه، عکس شامره
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س��ال 69 هم زمان با تاس��یس موسسه آفرینش��های هرنی آستان 

ق��دس رضوی که آن زمان مرکز آفرینش��های هرنی آس��تان قدس 

رضوی بود، مسئول وقت مرکز، آقای سید محمد حسینی، پیشنهاد 

تاسیس انجمن شعری را داد که مورد موافقت مسئوالن و شاعران 

قرار گرفت و بدین ترتیب »انجمن ادبی رضوی مش��هد« تاسیس 

شد. 

پیش از آن اعضای ثابت جلس��ات شعر والیی و مذهبی مشهد، 

مثل مرحوم استاد کامل، اکربزاده، شفق، مرحوم خرسو، رسویها، 

موید، مرحوم ترابی، محمد نیک، هاشم شکوهی و ... به صورت 

خودجوش در مقربه جودی )شاعر و مرثیه رسای خراسانی دفن 

ش��ده در حرم رضوی( جمع می ش��دند و چراغ شعر مذهبی را 

در مشهد روشن نگه می داشتند. 

با ش��کل گرفنت جلسه ش��عر رضوی، ابتدا در محل گنجینه قرآن 

حرم مطهر و س��پس در اتاق 15 صحن جمهوری اسالمی، شعر 

مذهبی صاحب پایگاهی ش��د که در ادامه س��ازماندهی، دوام 

و پویای��ی را برایش به ارمغان آورد. در هامن س��الهای ابتدایی 

و در یکی از جلس��ات انجمن که با حضور مقام معظم رهربی 

برگزار می ش��د، به توصیه ایشان، استاد کامل مسئولیت اجرا و 

مدیریت جلس��ات را به عهده گرفت. حضور پیر شعر خراسان 

در ص��در انجمن و همج��واری با فضای معن��وی حرم رضوی، 

ش��لوغی جلس��ات و اس��تقبال روز افزون ش��اعران را به دنبال 

داش��ت. در این دوره بسیاری از جوانهای شعر مشهد از محرض 

اساتید و بزرگان انجمن رضوی بهره می بردند. 

پس از فوت اس��تاد کامل، ش��ورای اجرایی جلس��ه ادبی رضوی 

از مرحوم صاحبکار دع��وت کرد تا در این جایگاه پذیرای خیل 

مشتاقان ش��عر مذهبی باش��د. پس از فوت آن مرحوم، جلسه 

شعر به صورت شورایی توسط اعضای شورای اجرایی برگزار می شود 

تا همچنان چراغش روشن باشد. 

روش انجمن ادبی رضوی مش��هد، به عن��وان تنها انجمن ویژه 

شعر آیینی، تا اینجا به شکلی بوده که نگاه اکرث شاعران مذهبی 

و مس��ئوالن فرهنگی استان و کش��ور را به خود معطوف کرده 

است و همه اهالی شعر می کوشند در کنار طواف حرم رضوی، 

لحظات��ی را )اگر به دوش��نبه ها برس��ند( از صف��ا و صمیمیت 

آن برخوردار ش��وند و یا  ش��عری بخوانند و بش��نوند. جلسات 

ش��عرخوانی اعضای انجم��ن در محرض مق��ام معظم رهربی و 

توجه ایش��ان به این جلس��ه و یادکردهای مکررشان از شاعران 

این انجمن به مناس��بتهای مختلف، منونه شاخص این توجهات 

اس��ت. در فروردین هامن س��ال 69 بود که به ش��اعران توصیه 

کردند : »ش��ام در میان خودتان باید مس��اله نقادی و رصافی و 

تصحیح ش��عر را جدی بگیرید و نگذارید خدای نکرده کسی با 

تصور شعر گفنت همین طور رشد کنند و گروهی هم با او رشد 

منایند. این را خیلی دقت کنید.« در راس��تای همین فرمایشات 

اس��ت ک��ه قرائت ش��عر، تصحیح ش��عر، توضی��ح در خصوص 

نوآوریهای شعری، گفتگو پیرامون شعر متعهد و انقالبی روز با 

پایه های اصیل به عنوان رویکردهای امروز انجمن ادبی رضوی 

قرار گرفته است. 

اگرچه در این جلس��ه هی��چ منعی برای خواندن انواع ش��عر 

ب��ا موضوعاتی جز ش��عر آیینی و مذهبی نیس��ت، اما همین 

که ش��اعران نگاهشان به گنبد و گلدس��ته های حرم می افتد 

ناخودآگاه ش��عرهای والیی می خوانند و ش��اعران حارض در 

جلس��ه پیرام��ون آن به نق��د و گفتگو می نش��ینند؛ بر همین 

اساس دوشنبه ها س��اعت 5 عرص میعادی است برای شاعران 

آیینی و مذهبی مش��هد. 

این انجمن عالوه بر جلس��ات مداوم هفتگ��ی، منبع حرکتهای 

دیگری در حوزه ش��عر مذهب��ی نیز بوده اس��ت. برگزاری همه 

س��اله بزرگرتین جش��نواره ش��عر رضوی در تاالر کتابخانه حرم 

پیش از ش��کل گیری جش��نواره امام رضا )علیه الس��الم( ، دعوت از 

شاعران شهرهای دیگر برای رشکت در جلسات شعرخوانی ویژه 

مناس��بتهای گوناگون مذهبی، چاپ اش��عار اعضای انجمن در 

مجموعه هایی چون »گلربگ احس��اس« و ... از دیگر فعالیتهای 

انجمن ادبی رضوی مشهد می باشد. همین هاست که می شود 

از این نشست شاعرانه به عنوان یکی از تاثیرگذارترین جلسات 

شعری مشهد یاد کرد. 

امروز اگر عرص دوشنبه ای باشد شام می توانید در صحن جمهوری 

اسالمی حرم امام رضا )علیه السالم(  به اتاقی بروید که  شاعران آیینی 

را دور یک میز ببینید و عطر امئه )علیهم السالم( بویژه امام هشتم)علیه 

السالم( ، جانتان را صفایی ببخشد؛ چرا که بدون شک همین جا حلقه 

پیوند شعر با معارف اهل بیت )علیهم السالم( است. 

در س��الهای اخیر فرصتی فراهم ش��ده بود تا جلس��ه ای ویژه 

بانوان ش��اعر با رویکرد آیینی و مذهبی نی��ز در مکان انجمن 

ادبی رضوی مشهد شکل بگیرد، که گرفت، اگرچه پس از مدتی 

به مکان دیگری )چهارش��نبه های مکتب رضوان( انتقال یافت 

و گویا از زمس��تان سال گذشته دیگر بانوان شعر رضوی را دور 

هم جمع منی کند و انجمن ادبی رضوی، تنها با هامن جلسات 

دوشنبه هایش ادامه دارد.

حلقه پیوند شــعر و اهــــل بیت )علیهم السالم(
گزارشی از روند شکل گیری و فعالیتهای انجمن ادبی رضوی

    حسین بیات

نگاه به عكسی از حسن توكلی

جا به جایی نقش پرندگــان و آدم ها!
كیارنگ عالیی

پی نوشت ها:
1/ Documentary Photography

2/ Saturation
3/ Long Exposure

4/ High Angle

عكاس��ی مس��تند )1( در این س��ال ها در پی سندیت 
بخشیدن به واقعیت های اجتامعی بوده است. پیام عمدتا اجتامعی این دسته از 
عكس ها، ما را با فرهنگ ها و سنن مختلف آشنا كرده و در پی ترویج منش ها، سلوك، آیین 
و متامی خصوصیاتی است كه به یمن »واقعی بودن« این نوع عكاسی، تاثیر شگرفی بر باور متاشاگر 

نیز می گذارد.
در این میان، حضور عكاسان در مكان های خاص – مكان هایی كه امكان عكاسی در آن به سادگی مهیا نیست – از 

ارزش های بیشرتی برخوردار است.
آن چه در وهله نخست، در برخورد با چنین عكس هایی اهمیت دارد، قدرت پیدا و پنهان عكاس در كارگردانی غیر مستقیم 
صحنه است. این كه او به چه »انتخاب«هایی دست می زند؟ آیا تسلیم رشایط می شود، یا در پی ایجاد بداعت های خاص تصویری 

خویش است؟
پاسخ به این سواالت، گوشه هایی از هرن »حسن توكلی«، عكاس پیش كسوت خراسانی را، در این اثر تبیین می كند كه در ادامه به تفكیك 

این خصوصیات می پردازم.
رمزگشایی تصویر

چیزی كه عكس را متامیز می كند و موجب می شود در ژرفای الیه ساده و مستند عكس به دنبال معنایی خاص روانه شویم، تقابلی است كه 
میان دو كاراكرت عكس )كبوترها و زائران ( رخ داده است. در عكس، كبوترها ثابت اند و آدم ها در پرواز. در حقیقت، رمزگان این عكس، در همین 

نكته نهفته است: جا به جایی نقش پرندگان و آدم ها!
پرندگانی كه عمدتا آن ها را در پرواز می بینیم، حاال به صورت ثابت و یخ زده، ثبت شده اند و 
آدم ها، گویی در حال پروازند. این تصویرسازی ذهنی خوب، از اندیشه پیش از عكاسی خرب 
می دهد و تیزهوشی و خالقیت حسن توكلی را در ثبت مستند از مكانی بسیار دشوار، تبیین 
می كند. عالوه بر این، خصوصیت كبوتران را به زائران تعمیم می دهد و بدین طریق، پیام 

عكاسانه خود را به متاشاگر القا می كند.
رنگ

تقابل فیروزه ای، س��بز و زرد، چرخه ای از رنگ های اولیه و ثانویه را به منایش می گذارد كه 
خصوصیات خود را به یكدیگر وام می دهند. این چرخه، باعث ایجاد وحدت در رنگ های 

عكس می شود.
درجه اشباع خوب رنگ )2( در این عكس، حاصل دو مساله فنی است. 

اول: انتخاب رسعت ش��اتر پایی��ن و نوردهی بلند مدت )3( به جهت اكس��پوزی خاص در 
حساسیت كم فیلم.

دوم: انتخاب آگاهانه دیافراگم های كوچك، جهت عمق بخش��ی به صحنه و كنرتل مناسب 
كنرتاست و همین طور ستاره ای ثبت كردن منابع نور.

رنگ تولید شده در عكس، فضایی رسشار از باور و ایامن را به ما القاء می كند.
زاویه دید

زاویه انتخابی عكاس در این اثر را منی توان در خوانش عكس بی تاثیر دانست. نگاه از باال رو 
به پایین به سوژه )4(، موجب ایجاد یك نقشه كلی می شود و در حقیقت، موقعیت هندسی 
مكان را به رخ می كشد. بر این اساس، دقت كنید به نسبت جالب توجه سازه هرمی شكل 

وسط قاب و نسبت خرد و كوچك آدم ها به صورت پراكنده در اطراف آن.
سازمان دهی تصویر

زوایایی كه از باال به موضوع می نگرند، تسلط عكاس را بر صحنه دوچندان كرده و امكان 
تركیب بندی های آراسته تری را به او می دهند.

در این عكس، نظام برصی متكی بر »كامن« ها بنا شده است: شش كامن كامل ) سه كامن در داخل آبخوری، دو كامن در ورودی های پس 
زمینه و یك كامن خود ساختار آبخوری( و چند كامن برش خورده، جای جای قاب را آراسته اند و در حقیقت، تصویری تولید كرده اند كه 
متكی بر آرایه های معامری اسالمی است و نخستین مولفه های این معامری را به منایش می گذارد. بر این اساس، با عكسی نرم و گیرا 

روبرو هستیم كه نظام خطوط كامنی آن، انرژی و نیروی مثبت فراوانی را به چشامن مخاطب روانه می كنند.
نكته مهم تر، در چینش قاب نهفته است. بنگرید به این كه، حضور سیال آدم ها در میان این كامن ها جاری است و گویی این 

كامن ها هستند كه محور و عامل این سیالیت اند!
هدف و موخره

عكس هایی كه در ورای شكل مستند خود قادرند خصوصیات فضا/ زمانی را از صحنه به متاشاگر انتقال دهند، 
بی تردید به توفیقی قابل قبول رسیده اند. در این عكس نیز احساس شور، شعف و گم گشتگی آدم ها در 

حرم امام رضا )علیه السالم(، به خوبی توسط مولفه های برصی منتقل می شود.
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گالیه كنند: حسن توکلی کار شاقی نکرده. به ما هم اجازه 
بدهند، عکس هایی خیلی بهر از این می گیریم...

� خیلی ه��ا آمدن��د این جا، عکس گرفتن��د. چه عکاس های 
تهران و چه مشهد. دو ماه، سه ماه، شش ماه. ولی خیلی ها 
از روی عش��ق عکس نگرفتند. فقط شاتر می زدند و تصویر 
ثبت می کردند. از یک زاویه بیس��ت تا عکس می گیرند. اما 
من نه. چون من نوکر آقا هس��تم. ش��ب، روز، تابس��تان و 
زمستان، عکس گرفتم. وقتی می خواستم عکس بگیرم، سعی 
می کردم اصالَ مزاحم زوار آقا نش��وم. بس��یاری از شب ها، 
ساعت دوازده به بعد، مشغول این كار می شدم و آن حال و 
هوا می رفت تا فردا شب. بعضی از شب ها هم که هوا رسد 
بود و یخبندان، می رفتم بیرون، از صحن ها عکس می گرفتم. 
بله. افراد زیادی از حرم عکس گرفته اند. همه ی آنهایی هم 
که آمدند و عکس گرفتند، اس��تاد من هستند. عزیزانی هم 
که عکس نگرفتند، اس��تاد من هس��تند و من در این حرفه، 
انگش��ت کوچك آنها هم حساب منی ش��وم. ولی چیزی که 
هس��ت، عکاس��ی حرم، فقط عکس انداخنت نیست. عکس 
ح��رم را باید با عش��ق گرفت. من با ص��رب و حوصله عکس 
می گیرم. ممکن اس��ت برای یک عکس، چند ساعت، حتی 
چند روز معطل ش��وم. در این مورد، خاط��ره ای یادم آمد. 
ب��رای گرفنت یک عکس از ش��ب چهاردهم ماه در آس��امن 
حرم، آن موقعی که هنوز عکاس��ی دیجیتال مرس��وم نبود، 
چند ماه متوالی وقت گذاش��تم. نیمه های ماه که می ش��د، 
در آن لحظه ای که قرص ماه، بین دو گنبد سقاخانه و گنبد 
حرضت ق��رار می گرفت، هر دفعه ی��ک اتفاقی می افتاد و 
منی توانس��تم عکس بگیرم. یک بار، هوا ابری ش��د. یک بار 
بارندگی ش��د. و خالصه هر دفعه یک اتفاقی می افتاد. اما 
باالخره، ماه چهارم، س��یزده رجب، مصادف با تولد حرضت 
علی )علیه السالم( که شد، توانستم عکس بگیرم. االن با دوربین 
دیجیتال، هر اندازه دلش��ان بخواهد عکس می گیرند و بعد 
هم با رایانه برای آن تصویر، ماه می گذارند. آن وقت به من 
می گویند: »چند تا ماه می خواهی؟! یا آن را کجا می خواهی 

قرار بدهی؟!« این عکس برای من ارزش ندارد. 
احس��اس می كنم به دلیل ای��ن ارادت و عالیق، در حال و 
ه��وای عکس هایی که می گی��رم، عنایت آق��ا خیلی کمک 
می کند. یک شب که کارم متام شده بود، و هیچ سوژه ای پیدا 
نكرده بودم، دوربین را داخل كیف گذاشتم و قصد كردم از 
حرم بیرون بروم. هامن لحظه، دیدم چند تا کبوتر، در گوشه 
صح��ن به حال غریبان��ه ای، بر روی یک میله نشس��ته اند. 
دوباره دوربین را از س��اک درآوردم و س��ه پایه را کاشتم و 

رشوع کردم به عکاسی. 
هی��چ وقت ی��ادم منی رود كه یك س��ال مقارن ب��ا ایام تولد 
حرضت رضا )علیه السالم(  بود. هر سال هنگام والدت آقا، حرم 
را س��ه ش��بانه روز چراغانی می کنند و شب سوم از ساعت 
دوازده شب، رشوع می کنند به جمع کردن چراغانی ها. آن 
سال، من خیلی مریض بودم. تب و لرز عجیبی گرفته بودم 

و در منزل اسرتاحت می كردم. شب سوم بود. ساعت هفت 
ش��ب ش��د. در منزل صحبت این بود كه االن حرم چه خرب 
اس��ت. گفتم: امام رضا این درست اس��ت كه من هر سال، 
شب تولد شام در حرم هستم، ولی حاال باید در رختخواب 
بخوابم؟ هر جوری بود، بلند ش��دم. لباس پوش��یدم که راه 
بیفتم و بروم حرم. همرسم ارصار می کرد که نرو. می گفت: 
مریضی، نرو. اما هر طور بود، خودم را به حرم رس��اندم. تا 
رسیدم حرم، ساعت یازده شده بود. آن جا که رسیدم و سالم 
دادم، مریض��ی از یادم رفت. رفت��م داخل صحن انقالب و 
رشوع کردم به آماده کردن وسایل. یکی از بچه های قسمت 
ب��رق، آمد پیش من و گف��ت: »ما می خواهی��م چراغ ها را 
خاموش کنیم.« با شنیدن این حرف، انگار تب و لرز دوباره 
آم��د رساغم. همین جور که رویم به س��مت گنبد آقا بود، 
رشوع کردم به جمع کردن وسایلم. در همین حین، انگار که 
ناگهان اتفاقی بیفتد، هامن مسئول برق گفت: »حسن جان! 
تو رشوع کن به عکاس��ی. فقط هر صحن را عکاسی کردی، 
زنگ بزن بگو م��ا برق ها را خاموش کنیم.« از هامن صحن 
انقالب رشوع کردم به عکاس��ی. در آن هوای رسد، انگار نه 
انگار که رسمایی هس��ت و من مریضم. تا ساعت سه نیمه 
ش��ب، عکاسی کردم. صحن انقالب، آزادی و آمدم تا صحن 

جمهوری. كه عکس های خیلی زیبایی شدند.
البته، ش��اید گالیه آن دوس��تان به نوعی متوجه این مسأله 
باش��د كه یک زمان��ی عکس گرف��نت از داخل ح��رم، خیلی 
راحت بود. ولی االن منی گذارند همه  عكاس��ان به سهولت 
از اماك��ن متربكه عکس بگیرند. برای من، عکاس��ی از حرم 
متامش از روی عشق و عالقه بود. برای هیچ فریمی، من را 
محبور نکردند. من خودم رشوع می کردم به عکاس��ی. االن 
کمرت جایی داخل حرم هس��ت که من عکس نگرفته باشم. 
جاهایی هم هست که دیگر خراب شده و چیزهای جدید 

جایگزین کرده اند.
چــرا برای عکاســی از داخل حــرم این اندازه ســخت گیری 

می کنند؟ به نظر شام این سختگیری ها درست است؟
� دلیل اصلی، این است که حواس زوار پرت نشود. وقتی که 
یك عكاس، دوربین و لوازم مربوطه را آماده و تنظیم می كند 
تا كار خودش را رشوع کند، بسیار ممکن است زائری که دارد 
زیارت می کند، مناز می خواند، و در حال و هوای معنوی خاص 
خودش اس��ت، حواسش پرت شود. البته، من همیشه، هامن 
زمان هایی هم که عکاس��ی در حرم آزاد بود، سعی می کردم 
ساعاتی عکاسی کنم که حرم خلوت تر باشد. نیمه های شب یا 

ساعت دو و سه ظهر. مخصوصاً در فصل زمستان.
در این مالحظات مســائل حرفه ای هــم در كار بود؟ مثل 

نوردهی خوب در آن ساعت های خاص بعد از ظهر؟
� همه این رشایط در كنار هم، از من عكاس حرم س��اختند. 
مكان ه��ا و موقعیت های��ی را انتخاب می کردم که بش��ود 
عکاس��ی کرد. جاهایی که نه نور منعکس بشود و نه خیلی 

سایه باشد که عکس،  به اصطالح،  تخت شود.

ســــــه دهه عكاسی در حـــــــرم، از زبان حســــــــن توكلی

عکس حـــــرم را باید با عشـــــق گرفت
صادق ده���قان پ����ور

آقای توكلی،  بیایید از آخر رشوع کنیم و به اول برســیم.! 
چند سال در حرم عکاسی کرده اید؟

� سی س��ال در آستان قدس رضوی کار کردم. اول به عنوان 
کتابدار اس��تخدام شدم. ده سال به عنوان عکاس ترشیفات 
خدمت کردم و بقیه س��ال های خدمتم را به عنوان عکاس 
ح��رم، انجام وظیفه  کردم. زمانی که آقای عزیزیان، س��مت 
معاونت اماکن را عهده دار بودند، اجازه می دادند هر وقت 
که دوس��ت داش��تیم، از حرم عکس بگیری��م. صبح، ظهر، 
ش��ب، نیمه ش��ب. بعضی وقت ها، در هفته س��ه تا چهار 
روز، داخ��ل حرم عکس می گرفتم. یا چند ش��ب متوالی بر 
روی پش��ت بام ها بودم و عکاسی می کردم. از غروب عکس 
می گرفتم، از نقاره خانه عکس می گرفتم، و از هر چیزی كه 

به نظرم جالب می آمد، عکس می گرفتم.
پشــیامن نیســتید که این مدت طوالنی از عمرتان را فقط 
برای عکاسی از حرم گذاشــتید؟ االن به این فکر منی کنید 
که ای کاش بیرون برای خودم آتلیه می زدم و ای کاش مغازه 

داشتم و ...
� ن��ه،! هیچ وقت این فکر به ذهنم خطور نکرده. خیلی ها 
می گفتن��د: »بیا بیرون! این کار حق��وق خوبی ندارد، بیا با 
هم کار کنیم.« االن هم ماش��االله وضعش��ان خوب است، 
آتلیه زدند، البراتوار دارند. اما من به آنها نگاه منی کنم. چون 
عاشق این کار هستم و به متام معنا، این کار را دوست دارم. 
یعنی اگر از این س��ی سال که در آس��تان قدس رضوی کار 
کردم، یک روزش را آقا قبول کند، برایم كافی اس��ت. نه این 
که چند ماه و چند سالش را، نه، فقط یک روزش را حرضت 

رضا )علیه السالم( قبول کند، برایم بس است.
آقای توكلی، فرض کنیم ســال 1361 به جای اســتخدام در 
آستان قدس رضوی، اصالً به کار دیگری مشغول می شدید. 
گــامن می كنید چه فرقــی می کردید بــا وضعیتی كه االن 

دارید؟
� آن موق��ع دیگ��ر خودم نب��ودم. چیز بزرگی را از دس��ت 
می دادم. االن مردم طور دیگری روی من حس��اب می کنند. 
منی خواهم بگویم خیلی بزرگم و عکاس بزرگی هستم، نه. 
من دوس��ت دارم دیگران از کارم لذت بربند. من برای زّوار 
آق��ا عکس گرفت��م. برای خود آقا. وقتی بر روی  پش��ت بام 
گنبد طال، یا پش��ت بام گنبد مسجد گوهرشاد، و یا بر روی 
گلدس��ته ها می رفتم، هیچ کس به من منی گفت پاشو برو از 
گنبد و گلدس��ته عکس بگیر! چون هم خطرناک است، هم 
باید کلی وقت بگذاری و منتظر باشی تا بتوانی آن عکسی 
را که دلت می خواهد بگیری. آنجا، فقط باید عاشق باشی؛ 

عاشق کاری كه انجام می دهی و عاشق آقا.
بعد از بازنشستگی چه کار می کنید؟

� ح��اال دیگر عکاس حرم نیس��تم، ول��ی منی خواهم بیرون 
هم عکاس��ی کنم. بعضی از دوستان لطف داشتند و گاهی 
می گفتن��د: »بعد از این که بازنشس��ته ش��دی، بی��ا با هم 
کار کنیم.« ولی خب، اصالَ دوس��ت ن��دارم. چون خیلی ها 
دوست داشتند در موقعیت من قرار داشتند و عکاس حرم 
می شدند. می بینم که این افتخار نصیب من شده، پس برایم 

كافی است. 
اتفاقاَ این عکاس حرم بودن، باعث شــده دیگر عکاســان 
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گفتید عکسی می گرفتید که زّوار خوششان بیاید. می توانید 
بگویید زّوار آقا بیشر چه عکس هایی را می پسندند؟

� زوار بیش��رت به عکس های رضیح مطهر، منای دور حرم، و 
مخصوص��اَ به گنبد و بارگاه عالقه دارن��د. البته، به فرهنگ 
زائران ه��م بس��تگی دارد. بعضی ها، عکس ه��ای خاص را 
دوست دارند. مثالً،  عکسی از داخل صحن امام گرفتم که آن 
صحن، االن دیگر تبدیل به رواق شده است. آن جا یک حوض 
بود که فواره داش��ت. هوا خیل��ی رسد بود. توی هوای رسد، 
فواره یخ بسته بود. یعنی هامنجوری که آب از فواره بیرون 
می ریخت، به علت رسدی هوا قندیل بس��ته بود. پشت رس 
آن فواره هم گنبد و بارگاه بود. آن شب به اندازه ای هوا رسد 
بود که هیچ ک��س داخل صحن نبود. این عکس خیلی مورد 
توجه قرار گرفت. عکسی است كه سال 1379 گرفته شده و 
با این که دیگر از آن حوض و آن صحن خربی نیس��ت، ولی 
هنوز ه��م زوار می آیند و آن عكس را ب��ه عنوان یادگاری 

می برند. 
خیلی از عکس ه��ا به صورت خاطره در ذهنم ثبت ش��ده 
است. آلبوم عکس را که ورق می زنم، متام صحن های بیست 
س��ال پیش در ذهنم زنده می شوند. هوای رسد، هوای گرم، 
شب تولد. سال 1374 تولد پرس آقا، امام جواداالمئه)علیه السالم( 
بود. داش��تم از روی پش��ت بام عکس می گرفتم که ناگهان 
مش��اهده كردم یك خانم از روی ویلچر بلند شد. شفا پیدا 

کرده بود. 
خود شــام کدام نقطه حرم را بیشــر برای عکاسی دوست 

دارید؟
� روض��ه منوره را خیلی دوس��ت دارم. در آن جا، با لنزهای 
مختل��ف عکس گرفته ام. احتیاجی هم ب��ه نور ندارد. البته، 
همه جای حرم خوب اس��ت. مانند ب��االی گنبد، و بر روی 
پشت بام ها. مخصوصاً شب ها و از ساعت یک و نیم تا سحر. 
آنجا از چهار زاویه می ش��ود از گنبد و بارگاه عکس گرفت. 

مرشف به متام صحن ها هستی. 
ی��ك زمانی، وقتی پنج س��امل ب��ود، پدرم، خ��دا بیامرز، توی 
جمعیت مرا بلند کرد تا رضیح را ببوس��م. یك بار که داشتم 
داخل روضه منوره عکس می گرفتم، ناخودآگاه، یاد آن روز 
افتادم. ه��امن موقع دیدم بچه ای را بلند کردند تا رضیح را 

ببوسد. انگار كودکی خودم بود. رسیع عکس گرفتم. 
اولین دوربینی که اس��تفاده ک��ردم، دوربین کانن بود با لنز 
نرم��ال. بعد كم كم برای خود ی��ك دوربین خریدم. دوربین 
مامی��ا 220 ب��ا لنز وای��د 55. بعد از آن، برای��م یك دوربین 
هاس��لبالد گرفتند با لنز نرمال، كه البته س��ت لنز آن را هم 

بعد از چند سال تكمیل کردم.  
از عکاسی بر روی گلدسته ها بگویید.

� قبل از این که شش تا گلدسته صحن جامع درست شوند، 
از روی گلدس��ته ایوان عباسی عکس می گرفتم. آنجا می شد 
از متام صحن انق��الب عکس گرفت. چهار تا حوض، گنبد و 
بارگاه و پنجره فوالد، ایوان طال و س��قاخانه. گلدس��ته های 

صحن جامع هم که س��یصد ت��ا پله می خ��ورد و از آن باال 
می شود متام شهر را عکاسی کرد.

کدام گلدسته برای عکاسی بهر است و زاویه دید بهری به 
عكاس می دهد ؟

� گلدس��ته ب��اب الجواد)علی��ه الس��الم( که رو ب��ه روی گنبد قرار 
می گیرد. آنجا می شود یک عکس پانورامای عالی گرفت. 

بیشرین کاربرد عکس های شام چیست؟
� به صورت ترانس پارنت و یا شاسی استفاده می شود. اوایل 
فق��ط گنبد و بارگاه و رضیح را چاپ می کردیم. ولی االن از 
کل حرم عکس چاپ می ش��ود. این عکس ها در اختیار زائر 
قرار می گیرد. غیر از این موارد، برای چاپ پوس��رت و برن هم 
خیلی استفاده کرده ایم. در کتاب هایی هم که در زمینه های 
مختلف هرنی، مثل کاش��ی کاری و آیینه کاری یا زمینه های 

دیگر منترش می شوند، از این عکس ها استفاده می کنند. 
اگر بخواهید از بین این بیســت و پنج یا سی هزار عکسی 
کــه تا به حال گرفته اید، یک عکــس را انتخاب کنید، کدام 

عکس است.؟!
� عکس��ی كه از یك کبوتر گرفتم. معموالً وقتی می رفتم بر 
روی بلن��دی تا عکس بگیرم، این کبوترها می آمدند اطرافم. 
سفید، رنگی. همین جور اطرافم بودند، بدون این که برتسند. 
یک بار که می خواستم بروم روی گلدسته باب الجواد، اطرافیان 
می گفتن��د: »نرو. از همین پایین عکس��ت را بگیر.« اما من 
گفتم: »نه. می خواهم بروم هامن باال عکس بگیرم.« رسیدم 
به نوک گلدس��ته که اگر از بی��رون نگاه کنی، چراغ خطر را 
می بینی. معموالَ باالی بلندی که می رفتم کمربند ایمنی هم 
می بردم تا آن را به جایی وصل کنم که اگر اتفاقی افتاد، پرت 
نشوم. این بار که رسیدم آن باال، داشتم فضا را نگاه می کردم، 
دیدم یک کبوتر س��فید آم��د و در فاصله خیلی نزدیك، نیم 
مرتی من، نشس��ت. خیلی عجیب بود. حت��ی كوچك ترین 
تکانی منی خورد. رشوع کردم با کبوتر صحبت کردن. او هم 
به من نگاه می کرد. وسایل عکاسی را در آوردم و رشوع کردم 
چیدن. باز هم کبوتر تکان نخورد. یك لحظه متوجه ش��دم 
به کمر من خیره ش��ده. نگاه که کردم دیدم کمربند ایمنی 
را نبس��ته ام. کمربند را که بس��تم، به کبوتر گفتم: »دوست 
دارم اولی��ن عکس را از خودت بگیرم.« بعد، به لنز دوربین 
اشاره کردم و گفتم: »به این نگاه کن. چشمهایت را نبندی. 
می خواهم چه��ار ثانیه تایم بدهم!« ب��اور كنید آن کبوتر، 
قشنگ ژست گرفت و من هم عکسش را گرفتم. یک ساعتی 
باالی گلدسته بودم و عکاسی می کردم. کبوتر هم بود. وقتی 
کارم متام شد، کبوتر بال زد و رفت اطراف گنبد. آنجا دوری 

زد و دیگر ندیدمش.
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»هون��رسه دو بالزاک« مطلبی ابراز داش��ته ک��ه عصاره آن 
این اس��ت:» داستان نویسان، ماجراهایی را به لباس داستان 
در می آورند که نتوانسته اند یا نخواسته اند در زندگی واقعی 

خود، عامل یا ناظر آن باشند.« )5(
مثال چهارم : 

ویس��لر، در مورد نقاش��ی هایش می گوید که رنگ هایش را 
ب��ا مغزش مخلوط می کند، همچنان  که در آملان می گویند 

انسان با خون خود نقاشی می کند. )6(
مثال پنجم : 

یک��ی از اخالقی��ون متاخر، در واکنش نس��بت به هرن های 
تجس��می می گوید:  » من منی فهمم، چرا ش��یطان باید همه 

آهنگ های خوب را در اختیار داشته باشد؟« )7(
مثال ششم:

سورئالیس��م  منایش��گاه  از  بازدی��د  در  ج-ب-پرس��تیلی، 
نوش��ت:»اگر آدمی در جهت خالف وزش باد تف کند، تف 

به صورت خودش بر می گردد.« )8(
س��خنان فوق، بی آنکه توانایی ارائه ی��ک معیار کلی را در 
خود داش��ته باش��ند، آنق��در پراکندگی دارند ک��ه با  اندک 
تالش��ی، می ت��وان وصله های زیادی از این س��خن ها را به 
ه��م دوخت و اجبارا بر قامت نامحس��وس و بی حد و حرص 
محتوا پوش��اند، بدون آنکه کس��ی را یارای اعرتاض باشد! و 
یا حقانیت اعرتاضی روشن شود. مگر نه اینکه جامه پوشی 
بر اندام وجودی نامحس��وس، امری مبه��م و موهوم بوده 
و اع��رتاض بر علیه آن، مبهم ت��ر و موهوم تر؟ ولی نباید در 
مقام ارزش یابی و قضاوت، بدون هیچ گونه تردید و ابهامی 
حکم کنیم که »گرایش به نیهیلیسم و دنیوی شدن، از آغاز 
در نطفه تفکر غرب، مس��تور بوده است«)9( و یا، با تاکید بر 
پاک ترین و ممتازترین خصلت ها و حساسیت های اعتقادی 
یک مس��لامن، محور ارزیابی و شناخت خود را در رابطه با 
غرب، چنین تعابیری قرار دهیم که:» یک حقیقت ابلیسی 
که امروز بر جهان س��ایه افکنده است.«)10( و یا » هرن عرص 

حارض، هرن ظلامنی و ابلیسی است .«)11( 
یک��ی از عل��ل رسگردانی و تحول پی در پ��ی در جنبش های 

معارص غرب
یک��ی از دس��تاورد های مهم هرن معارص، ت��الش در جهت 
هامهنگی و پیوس��تگی کامل، میان صورت و محتوا است. 
چنانکه تاریخ نویس��ی چون هربرت رید، در کتاب« فلسفه 
هرن مع��ارص«، همین خصلت را عام��ل رسگردانی های هرن 
معارص می داند. او از قول ش��لینگ می نویس��د:» بازمنایی 
محتوای نامحدود، محتوایی که در برابر ش��کل، ایستادگی 
می کن��د و ظاهرا ه��ر ش��کلی را نابود می کن��د، محتوای 
نامحدود، ب��ا کامل ترین و محدود ترین ش��کل، عالی ترین 

وظیفه هرن است.«)12( 
ژرژ سورا، در رساله جامل شناسی خود می گوید:» هامهنگی 
را می ت��وان، با عنارص لحن، رنگ و خ��ط تجزیه کرد و این 
هامهنگی می تواند احساسات ش��ادمانی، آرامی یا حزن را 

بیان کند. تدابیر را باید حساب کرد، اما نتایج کار غیر قابل 
محاس��به اند. چرا که در حساس��یت و احساسات آدمی که 

طیف بی نهایتی دارد، اثر می گذارد.« )13(   
ویلی��ام بلی��ک، در اهمیت عنرص خط، بر ای��ن اعتقاد بود 
که:» قاعده بزرگ و زرین هرن و زندگی، این اس��ت: هر چه 
خط مرزی واضح تر  و روش��ن تر و محکم تر باشد، اثر هرنی 
کامل ت��ر اس��ت. و هر چه این خط، کمرت روش��ن و متامیز 
باش��د، قراین تخیل، ضعیف و اس��رتاق هرنی و ناشی گری، 

بیشرت خواهد بود.«)14(
و جالب اس��ت که می گوید:» یک نفر صورت ساز با تفاخر 
به من گفت: از وقتی که به نقاش��ی پرداخته ام، طراحی را 
پاک فراموش کرده ام. چنین آدمی باید بداند که من به نظر 
تحقیر به او می نگرم. خط، یکی از روشهای نقاشی است، اما 

اگر از بلیک می پرسیدند، می گفت:» یگانه روش است«)15(
و کاندینس��کی ب��ر این باور بود که» عن��رص درونی، یعنی 
هیجان، باید وجود داش��ته باش��د و در غیر این حالت، اثر 
هرنی، قالبی اس��ت. عنرص درونی، شکل اثر هرنی را تعیین 

می کند.«)16(
وحدت انگیزه در جنبش های نوین معارص 

اعتقاد و برداش��ت هر هرنمندی در رابطه با آنچه اصالت، 
هامهنگی و قاعده زرین یک کار هرنی را تشکیل می دهد، 
قابل توجه اس��ت.  بدون شک، اگر بخواهیم هرن معارص را 
از ه��امن زاویه ی دید تک ت��ک هرنمندانش بنگریم، ما هم 
ب��ه رسگردان��ی جنبش های نوین، معتقد خواهیم ش��د. اما 
مورخ��ان و نق��ادان خربه، پرده تش��ویش و رسگردانی را، از 
چهره جنبش های نوین برداشته و برای تالش ها و انگیزه های 
معارص، وحدتی خاص قائلند. بدون تردید، یکی از انگیزه ها 
و تالش های مش��رتکی که ه��ر دوره، به گونه ای خودآگاه یا 
ناخودآگاه، به آن می اندیشید و اهمیت می داد، هامهنگی 
بیش��رت میان صورت و محتوا اس��ت. اما محتوا، به گونه ای 
ک��ه در هرن کهن، جداگانه برایش ارزش قائل بودند، در هرن 
معارص غرب جایگاهی ندارد. یکی از تاثیرات عمده جنبش 

نوین، بی اعتبار کردن مفاهیم »منظور و محتوا« بود.
با توجه به آنچه تاکنون عنوان ش��د، بهرتین برداشتی که از 
محتوا، در یک اثر هرنی می توان داش��ت، هامن برداش��تی 
است که در رابطه با جهان بینی و ساختار، مفهوم می یابد و 

این دو، یکی می شود.
پل کله، به عنوان یکی از شاخص ترین چهره های هرن نوین، 
آنچ��ه را در فرآین��د آفرینش هرنی عنوان ک��رده، مفهومی 
دیگ��ر از محت��وا، در هرن معارص غرب مطرح کرده اس��ت. 
او می گوی��د:» می خواهم طوری باش��م که ان��گار تازه به 
دنیا آم��ده ام. چنان که گویی مطلقا هیچ چی��ز درباره اروپا 
منی دانم. واقعیات و رس��م و رس��وم را  نابود بگیرم، بشوم 
تقریبا ی��ک آدم ابتدایی.«)17(  و با هوش��یاری متام، متوجه 
این نکته می ش��ود که، آنچه در خی��ال و آرزو دارد، نه تنها 
با جس��تجو منافات ن��دارد، بلکه تاکید می کن��د که:» باید 

درباره محتوا:  “بعد کیفی یک اثر هرنی”، یا 

بهره ای که چشم از صــورت ایامن می برد
علی اکرب وطن پرست
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مقـــــدمه 
اولین آثاری که از انس��ان بدوی در تاریخ هرن رساغ داریم، 
دارای منظور و محتوایی هستند که در رابطه با فضای زندگی 
انسان و متناسب با شناخت محیطش، شکل پذیرفته است و 
پیوند محکمی که بین ذهنیت انسان بدوی و حساسیت او 
در مقابل تحوالت محیطی مش��اهده می شود، ما را در فهم 

محتوای آثار به جا مانده از آن دوران،  یاری می کند.
محتوا، جزئی از وجود یک اثر هرنی اس��ت و با جهان بینی 
هرنمند و س��اختار تجس��می اث��ر، رابطه تنگاتنگ��ی دارد. 
بنابراین، بحث از محت��وا، نگرش به یکی از ابعاد اثر هرنی 
اس��ت که با جهان بینی و س��اختار، آمیختگی نزدیکی دارد. 
و آنچه می تواند کمک ش��ایانی به شناخت موقعیت ما در 
عرص حارض بکند این اس��ت که، به دور از غرور و تعصب، 
در جس��تجوی آنچه منی دانیم باش��یم و طالب فهم هر چه 
بیش��رت نادانستنی هایامن باش��یم. هر آنچه انسان می تواند 
درک کند، چه علم باشد چه هرن، چه مسائل اجتامعی باشد 
و چه مس��ائل سیاسی، چه وام گرفته از فرهنگ رشق باشد 
و چه برگزیده از فرهنگ غرب، به نحوی، با درک صحیح از 

مفهوم و محتوای آثار هرنی معارص، پیوند دارد.
علم، هرن و معنویت، ش��الوده هم��ه فرهنگ ها، در اعصار 
گوناگ��ون بوده اند. هیچ فرهنگی خ��ارج از این اتحاد باقی 
منی ماند. داش��نت فرهنگی جامعِ هر س��ه ی اینها، موفقیت 
بزرگی است. آنچه الزم است، بحث کردن به معنای تجزیه 
کردن همه ابعاد مساله، تحلیل و تبادل است. بدین طریق، 
چارچوب��ی ذهنی ب��رای تحقق بصیرت جمع��ی، به وجود 
خواهد آمد. و این منونه ای منحرص به فرد از فراست است. 
یک علت از علل بدبینی نسبت به هرنهای معارص، خصوصا 

در غرب، این است که:
»بدون ش��ک، در بررس��ی مضمون و محت��وای آثار هرنی، 
معیارهای موثری در ارزش��یابی ها دخالت دارند که بررسی 
متامی ای��ن معیارها، خارج از این بحث اس��ت. اما یکی از 
آنها که در فرهنگ ما ارزش ویژه ای دارد و در کار ارزشیابی 
نقش مهمی را ایفا می کند، معیار اخالقی است. از یک سو، 
تصویری که علم از جهان، س��اخت و تعریفی که از انسان، 
منود و نقش��ی که فلس��فه های رنگارنگ به ج��ای دین در 
جامع��ه غرب بازی کردند، در کل جهان بینی ای را به وجود 
آوردند ک��ه در آن، محدودیت های اخالقی که در فرهنگ 
ما ضامن س��المتی فرد و اجتامع است، در فرهنگ و بینش 
معارص غرب، چیزی ارتجاعی، بدوی و غیر انسانی به حساب 

می آید و از طرفی دیگر، پرده دری های ناثوابی که محققان 
از خصلت های ش��خصی هرنمندان، در حق ایشان کرده اند، 
بدبینی های زیادی را نس��بت به دس��تاوردهای هرنی غرب 
به وجود آورد. اما نکته اینجاس��ت که مت��ام آثار ادبی را با 
مقیاس اخالقی و یا هر مقیاس دیگر س��نجیدن، مهتاب به 
گز پیمودن است و فایده ای متام و کامل به دست منی دهد. 
حتی س��بب می ش��ود که منتقد، از لطایف و فواید دیگری 
هم که در این آثار هس��ت، غاف��ل و محروم مباند. چنانکه 
ش��اید آن اثری که از جهات فن��ی و از لحاظ موازین لغوی 
و بالغی، ضعیف است، از جهت قوت تاثیری که در اذهان 
و افکار دارد، یا از حیث زیباشناسانه محض، عالی و پرمایه 

باشد«. )1(
این واقعی��ت را نباید نادیده بگیریم: تنها با معیار اخالقی، 
که درباره ش��ناخت هرن غرب به کار گرفته می ش��ود، قادر 
به ش��ناخت صحیح آن نخواهیم ب��ود. در حالی که مطابق 
فرمایش پیامرب اکرم)صل الله علیه و آله و سلم(، انسان تعلیم اخالقی 
می بیند، تا برای کس��ب علم به چین – بالد بیگانه – س��فر 
کند، بدون این که احس��اس خطر اخالقی، او را خانه نش��ین 
کند. »علم، کوش��ش انس��ان است برای آگاه ش��دن از آنچه 
هست. و تکنیک و صنعت، عبارتند از ابزار و کوشش فکری 

انسان، برای برخوردار شدن هر چه بیشرت، از آنچه هست«)2(
مثال، او تا زمانی که جستجو نکند، منظور پیکاسو را از قرار 
دادن یک چش��م در وسط پیشانی، چگونه خواهد فهمید؟ 

این است که انسان امروز، یک بعدی شده است. 
برخی از برداش��ت های صاحب نظ��ران غربی در مواجهه با 

آثار هـــرنی 
مثال اول:

بودلر می نویس��د: » هرنمند به هیچ کس جواب گو نیس��ت، 
مگر به خودش. وی به قرن هایی که پس از وی خواهد آمد، 
فقط، کار خود را هدیه می کند. فقط، ضامن خویش اس��ت 
و بس. بدون مسئله می میرد. هرنمند سلطان خویش، کاهن 

خویش، آفریدگار خویش است.« )3( 
مثال دوم : 

ژان پل س��ارتر، درباره پیکاس��و و حاص��ل کارش می گوید: 
»پیکاس��و می کوشد تا قوطی کربیتی بسازد که در عین حال 
یک ش��ب پره باش��د، بی آنکه از قوطی کربیت بودن خارج 

شده باشد.«
مثال سوم : 

اللو )اس��تاد کرس��ی زیبایی شناس��ی ادب در فرانس��ه(، از  
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دست از جس��تجو برنداریم. اجزاء را پیدا کرده ایم، ولی نه 
کل را«)18( و نهایتا، کله، فلس��فه هرن خود را این گونه تعبیر 
می کند:»قصد این نیس��ت که چیزی مرئی منعکس ش��ود، 

بلکه قصد، مرئی کردن نامرئی هاست.«)19(

نتیجه
بدون ش��ک، آشنایی عمیق با فرهنگ هرن معارص غرب، در 
ش��ناخت و نگرش ما نسبت به هرن رشق، که در کامل ترین 
صورت خود، دارای ویژگی های دینی است، تاثیرگذار است. 
تاکنون آنچه که گذشت، خاستگاه و واقعیت تغییر، در هرن 
مع��ارص غرب را به میزان نیاز، به تصویر کشیده اس��ت. اما 
آنچه الزم است، مقایسه شایسته ای است که میان فرهنگ ها 
و اندیشه های رشقی و غربی باید ارائه شود، تا به پاسخ های 

مناسبی برای سواالت فراوان دیگر برسیم.
سواالتی مانند: چرا هرن رشق خاستگاه تحوالت پی در پی در 

هرن نبوده است؟
ویژگی های هرن دینی که در شناخت ما موثرند کدامند؟ 

چگونگ��ی داد و س��تد هرنمند با طبیع��ت، در هرن دینی– 
رشقی؟

تفاوت برخورد هرنمند غربی و هرنمند رشقی، با طبیعت؟
جایگاه هرن اسالمی، به عنوان منونه ای از هرن دینی– رشقی 
و س��واالت فراوانی از این دست، می تواند به کامل تر شدن 

مقاله فوق یاری رساند.
ب��ه اعتقاد نگارن��ده، آنچه ت��ا اینجا باید ب��ه مخاطب القا 
می ش��د، این مهم بود: محتوا، جزئی از وجود یک اثر هرنی 
اس��ت و با جهان بینی هرنمند و ساختار تجسمی اثر، رابطه 
تنگاتنگی دارد و بر همین اساس، محتوا را می توان تعبیری 
ذهن��ی- عاطفی دانس��ت که ذه��ن، اندیش��ه و عاطفه ی 
انس��ان، آن را در روبرو شدن با ساختار متاثر از جهان بینی 
هرنمند، می پروراند. لذا، محتوا به عنوان یک کیفیت ذهنی- 
عاطف��ی، ه��م می تواند به درجه ای از وضوح برس��د که به 
کم��ک صورت های ادبی و کالمی،  قابل تعبیر باش��د و هم 
می تواند کیفیت��ی مبهم، حیرت انگیز، راز آل��ود، بی نظیر، و 
غیر قابل تعبیر پی��دا کند. در هر صورت، تصویری که ذهن 
از محت��وا دارد، یک تصویر کیفی اس��ت. همچنان که تصور 
ذهنی از ساختار، یک« تصور کمی« است. به همین خاطر، 
به هامن آسانی که می توان در باره ساختار به بحث نشست 
و با معیارهای هرچند نس��بی،  به اندازه گیری یا سنجش و 
تجزیه تحلیل آن پرداخت، در خصوص محتوا، عکس قضیه 
صادق است.  محتوا، از دسرتس تعابیر و تفاسیر واضح،  به 
دور است و در این که بتوان از محتوا سخن گفت و دیگران 
در آن مناقش��ه نکنند، جای تردید فراوان است. چون سخن 
به مرز محتوا می رس��د، راز و رمز حیات و جاودانگی هرن و 
نیاز و درماندگی انسان به آن، آشکار می شود. شاید باالترین 
اش��اره ای که بتوان برای عظمت ه��رن و محتوای آن مطرح 
کنیم، س��خن مولوی اس��ت که هرن را سهم و بهره چشم، از 

ایامن تصور می کند و می فرماید:
گوشم شنید نغمه ایامن و مست شد

کو قسم چشم صورت ایامنم آرزوست
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کالم خود ایش��ان. با این حال از میان بی ش��امر صفات و 
فضائل، مهربانی و رأفت وصف ناشدنی حرضت، نخستین 
صفتی اس��ت که با ذکر نام رشیفشان برایم جلوه می کند. 
و اینکه حقیر را در همه حال به حریم خود پناه داده در 
حالی که چیزی از احوامل بر ایشان پوشیده نبوده و نیست. 
و کیست که این جنس صفت را بشناسد، یا صاحب بیانی 

که بتواند بیان کند؟ 
- بــرای پرداخنت بــه مقوله های مذهبی، جشــنواره ها و 
منایشــگاه های فراوانی از جمله برای اســامء الهی برگزار 
شده که كارهای قابل توجهی نیز ارائه شده است. كارهای 
چاپی هم بــوده از كارهای دوســتان و كارهای خودتان 
هــم بوده. می خواهــم بدانم نحــوه ورود دین و مقوله 
مذهبی و عرفانی در تایپوگرافی چطوری اســت؟ چگونه 

املان سازی می شود؟ 
آقای فرشــچیان می آید با مینیاتــور تصویرگری می كند. 
با ســاختاری كــه دارد و خط هایی كه می كشــد، فضایی 
عرفانــی ایجاد می کند. عرفان در قالب خط و نقاشــی و 

تایپوگرافی چطور نفوذ پیدا می كند؟
خوشنویس��ی هم��واره ب��رای مس��لامنان اهمیتی خاص 
داشته اس��ت، زیرا در اص��ل آن را هرن تجس��م كالم وحی 
می دانس��ته ان��د. خ��ط، از ابت��دا در مت��دن اس��المی در 
خدم��ت كالم خ��دا و مضامی��ن مقدس بوده. تقدس��ش 
ه��م به همین خاطر اس��ت. اگر در جاه��ای دیگر، چون 
ادبی��ات و معامری و ... نیز حضور داش��ته ب��از به اعتبار 
کالم الل��ه بوده. در اصل، كاتبان در قالب کتیبه و قطعات 
خوشنویس��ی، فضاه��ای معنوی را به ص��ورت انتزاعی به 
تصویر می كشیدند. خط هم تصویر است، منتها تصویری 
كام��الً انتزاعی. خاصی��ت این نوع تصاویر این اس��ت كه 
اش��اره ای به طبیعت و مادیت ندارند. این خاصیت خط، 
باعث می شود كه بیشرت در خدمت فضاهای معنوی باشد. 
چون قرار نیس��ت هرنمند ب��ا عنارصی ناس��وتی، فضایی 
الهوتی القا کند. تا جایی که هرنمند مس��لامن منع ش��ده  
از تقلید صنع خالق و بازمنایی طبیعت، در عوض تش��ویق 
ش��ده به نگارش زیبای یک اسم و یا محتوایی معنوی. در 
حدیث معروفی، پیامرب اکرم صلی الله علیه و آله و س��لم، 
بهشت را پاداش نگارش زیبای »بسم الله الرحمن الرحیم« 
دانسته است. قداست و حرمتی که اسالم و مسلامنان برای 
خط و کتابت قائل ش��ده اند، در تاریخ بی نظیر اس��ت. تا 
آنج��ا که هرن خوشنویس��ی، در زمره عبادات و در ش��امر 
زیباتری��ن هرنه��ا قلمداد شده اس��ت. این اس��ت که هرن 
اس��المی به قول »هگل« در طول تاریخ خود، از غیبت و 
مادیت، رو به س��وی ذهنیت و دنیای معقول دارد. بر این 
اساس، فضای ترسیم شده از هرن اسالمی، به آثار گرافیکی 
مبتنی بر نوشتار و تایپوگرافی نزدیک تر است تا آثاری که 
ساختارش بر مبنای تصویر و عکس قرار گرفته. به عبارتی، 

فض��ای انتزاعی 
آثاری که از عنارص 

خوشنویس��ی و شاکله 
حروف در ترس��یم موضوع 

و انتق��ال معانی بهره می گیرند 
و به تعبیری آث��ار تایپوگرافی، ادامه 

منطق��ی هامن روش��ی اس��ت که حکام 
و هرنمندان مس��لامن در قرون گذش��ته، در 

ترسیم و انتقال معانی معنوی اتخاذ کرده اند. الزم 
به ذکر اس��ت ک��ه این تعبیر، در مقابل خوشنویس��ی 

واقع منی ش��ود بلکه همچون کاربردهای خط در گذشته، 
دوش��ادوش خوشنویس��ی و تحت تاثی��ر قوانین و چند و 
چون آن قرار می گیرد و به وظایف خود که هامن بررسی 
کاربرده��ای خط در جهان معارص و زندگی امروز اس��ت، 

می پردازد.
- خطاشی با تایپوگرافی فرق می كند؟

مطمئن��اً فرق می كن��د! تعریف خطاش��ی، در واقع اثری 
نقاش��انه اس��ت که از عنارص خوشنویس��ی به��ره برده و 

نقاشی هم جدای از گرافیك است.
و ای��ن تف��اوت، در ماهیت آنهاس��ت. گرافیك یك رش��ته 
کارب��ردی متعهد اس��ت که نس��بت به س��فارش دهنده، 
مخاطب و جامعه مسئول است. نقاشی در رشایط فعلی، 
آزادتر و فارغ تر از این فضاهاست و در اکرث اوقات، بیانی 
شخصی دارد. نیاز به تكثیر ندارد و خیلی وقتها، در فضای 
منایش��گاه محبوس اس��ت. گرافیك تكثیر می ش��ود، دیده 
می ش��ود و وظیفه ارتباط برقرار کردن دارد و یک رس��انه 
اس��ت. بنابراین، اینها در ماهیت و ذاتشان تفاوت دارند. 
ممکن اس��ت جاهایی در ساختار به هم تنه بزنند، اما در 

ماهیت و در ذات تفاوت دارند.
خط، وقتی در فضای نقاش��ی وارد می شود، هیچ تعهدی 
نسبت به خوانایی و تأثیرگذاری ندارد. اما در تایپوگرافی، 
خوانای��ی یكی از رشوط اصلی اس��ت؛ چرا که قصد ایجاد 

ارتباط دارد.
- شــام داور جشــنواه های مختلف گرافیک و تایپوگرافی 
هم بوده اید. می خواهم خصوصیات و در واقع اصول یك 

اثر خوب تایپوگرافی را برایامن ترشیح کنید؟ 
مهمرتین نكته در تایپوگرافی که در خیلی از جش��نواره ها 
لحاظ می شود، تناسب فرم و فیگور نوشته ها با محتواست.

اینکه طراح چقدر توانس��ته وضعیت ظاهری نوشته ها را 
به محت��وا و باطن م��نت نزدیك كند. كاری ك��ه در فضای 
خوشنویس��ی هم اتفاق افتاده. مثالً كتیبه های مساجد با 
خط ثلث نوش��ته می ش��ود. این خط یك فیگوری دارد كه 
رش��ید  است، خیلی رعنا اس��ت، صالبت و استحكام دارد. 
دیوان ش��عرا به خط نس��تعلیق و شکسته نوشته می شود 
كه غلبه بر دور اس��ت نه بر س��طح. در این ش��کل خط، 
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هنوز از خـــط خارج نشــده ام
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- چرا به اینكه سبكی ابداع کنید، فكر نكرده بودید؟
سبک ها و شیوه های هرنی، مقوالتی هستند که با عبور از بسرت خیال آدمی، محسوس شده 
و سعی می کنند با کرثت به ثبوت برسند. این امر در ابتدای تصویر شدن، بی نیاز از تصمیم و 
تدبیر قبلی است و رشایطی دارد برای ظهور و بروز که مهمرتین آن پذیرش جمعی و بسرت و 
زمانی مناس��ب برای شکل گیری این اتفاق است. به عبارتی، سبک ها و حتی شیوه های هرنی 
ش��خصی، بعد از برصی شدن تصوری خاص و اس��تمرار آن،  پدید می آیند نه قبل از آن. ولی 

می شود گفت به جای ایجاد سبک، به نحوه محسوس کردن تخیالتم اندیشیده بودم.    
- کمــی درباره امام رضا )علیه الســالم( صحبت می كنیــد؟ می خواهم تصویری كه توی ذهن یك 
گرافیست به نام  مسعود نجابتی از امام رضا)علیه السالم( هست را برای ما به تصویر بکشید. 

چطور می توان دانست و فهمید و سپس توصیف کرد رسالله را؛ کسی که باطنش غیر قابل درک 
است و ظاهرش هم امری است  دست نیافتنی و با احدی از آفریدگان خدا قابل قیاس نیست. 
حتی برای بیان ناتوانی در توصیف هم، کالم برش عاجز اس��ت و بایس��تی متوس��ل ش��د به 
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وادار س��اخت. تقریبا متامی مفرسان و کارشناسان هرن، آن 
را بزرگ ترین اثر متعهد قرن بیس��تم می دانند و سمبل و 
مظهر طغیان و خشم و نفرت علیه جنایت های فاشیسم. 
اتفاقی که در ایران، علیرغم انقالبی بزرگ و دومین جنگ 
طوالنی قرن بیس��تم به مدت هش��ت س��ال، و در جهان 
اس��الم موضوعات مهمی چون فلس��طین و افغانستان و 
غزه و عراق، جایش بس��یار خالی اس��ت. هر گاه تعهدات 
شخصی هرنمند موید سفارش��ی باشد که می پذیرد، دیگر 
تعارضی بین هرن و س��فارش نیست. هرنمند با متام وجود، 
خود را نسبت به تعهدی خاص، مسئول می بیند؛ تعهدی 
که فردیت در آن حل می ش��ود و به تعبیر شهید آوینی، تا 

این امر محقق نشود، هرن تجلی منی یابد. 
- فاصله از هرن کجا اتفاق می افتد؟

آنج��ا که عقالنیت پش��توانه تخیل نیس��ت، آنجا که تعهد 
نیس��ت، آنجا که تعهد هس��ت، ولی معرفت نیست، آنجا 
که ش��هوت ش��هرت حضور دارد، آنجا که درک درستی از 
رشایط و زمان نیس��ت، آنجا که حکمت، مغلوب مصلحت 
ش��ده و باالخ��ره آنجا ک��ه بندگی و دلدادگی و ش��یدایی 
نیس��ت. به زعم حقیر، این فاصله، ه��امن برزخ بین هرن 
و ابتذال اس��ت. به هر شکل و در هر قالبی که بروز کند، 
ابتذال اس��ت. چه باعثش جهل و ندانم کاری ناشیانه باشد 
و چه س��ود اندیش��ی حرفه ای. با این تعبیر، فرق چندانی 
نیس��ت بین محصوالت بی عیار و فاقد معیارهای حرفه ای 
که همواره از س��وی محافل هرنی متهم اند به محصوالت 
بازاری و محصوالت ب��ه ظاهر فاخر و تکنیکالی که تولید 
می شوند به نیت خوشایندی دالل های جهانی و یا مطابق 
ش��دن با سیاست های حاکم بر جریان های هرنی در قالب 
جشنواره های جهانی به بهانه کسب وجهه. در هر صورت، 

آنچه قربانی شده، هرن است به اسم هرن.          
- در کار شــام یک پارادوکس هم وجود دارد. به هر حال 
کسی که گرافیک کار می کند، یک قالب غربی، یک چیزی 
که منشأ آن غرب بوده، یک هرنی که تولد یافته در چنین 
جامعه ای بوده را برای ترسیم روح انسان و خالق هستی 

مورد استفاده قرار می دهد. با این تضاد چه می کنید؟
س��والی اس��ت که بارها در زندگی حرفه ای ب��ا آن مواجه 
ش��ده ام. قبول دارم ک��ه  زمینه های پیدای��ش گرافیک به 
گذشته های بس��یار دور می رسد و آثار زیادی در فرهنگ 
ایرانی، خصوصا در امر کتاب آرایی و خطاطی موجود است 
که با ذات گرافیک همسو است. اما در حقیقت، گرافیک 
مولود متدن جدید برشی است؛ چرا که اگر تکنولوژی چاپ 
و تلویزی��ون و کامپیوت��ر نبود، اکن��ون گرافیک هم نبود. 
گرافیک توانس��ت جهان امروز را تس��خیر کن��د و بر این 
اساس، با سیر تاریخی متدن غرب همراه شد و در خدمت 
همه جریان های موجود، اعم از رسمایه داری، ژورنالیسم، 
اش��اعه مرصف و حتی فحش��اء قرار گرف��ت و علت این 

 ، ف نعط��ا ا
ی  بلیت ه��ا قا

ه��رن  ماه��وی 
ابداع  اس��ت.  گرافیک 

روش های نوین چاپ، رواج 
پوسرت و آگهی های تبلیغاتی و 

باالخره حضور قدرمتن��د کامپیوتر، 
عواملی هس��تند که هرن گرافیک را در 

جه��ت دس��تیابی به ص��ورت کنونی تحول 
می بخش��ند. نکته بس��یار مهمی که گرافیک را 

با ای��ن وضعیت، قالب موجهی برای تبلیغ ش��عائر 
دین تبدی��ل می کند، ع��الوه بر قابلیت بس��یار زیاد و 

انعطاف، ش��اید دو نکته ای باشد که  شهید آوینی هم در 
یادداشت هایش در خصوص گرافیک، به آن اشاره می کند: 
تعهد و التزام گرافیک به دو چیز است. یکی مردم و شعور 
فطری آنها و دوم، ابالغ پیامی خاص. به تعبیر ایشان، این 
گرافیک اس��ت که در رشایط فعلی ف��ارغ از گرایش های 
نیهیلیس��تی هرن مدرن، به صورتی کامال مستقل، متعهد، 
سیاس��ی و مردم��ی و هم گام با تاریخ عم��ل می کند و با 
الت��زام به انتقال مفهوم و نزدیک��ی به ذوق و فهم عامه، 
درست برخالف نقاشی در جست و جوی وسعت و رسعت 
تاثیر، هر چه بیشرت قدم بر می دارد و همین عامل بود که 
باعث ش��د علی رغم ارصار به تحصیل در رش��ته نقاشی و 
اک��راه از پرداخنت به گرافیک در ابت��دای راه، روز به روز 
انگیزه ام در کس��ب مهارت های گرافیک، بیشرت شود و به 
هامن نس��بت فاصله ام از فضای سوبژکتیویس��م نقاشی، 

زیادتر شود. 
- وضعیت گرافیک یا تایپوگرافی، در االن ایران چگونه است؟

گرافیک و تایپوگرافی به دلیل خصوصیت ماهوی خویش، 
هم مردمی و متعهدند و هم از زبانی تبلیغی برخوردارند 
و این الت��زام هرنمند به حقیقتی بی��رون از خودش، طی 
ک��ردن مراتب کامل را در پی دارد  و این در گرافیک بعد 
از انقالب، کامال محس��وس اس��ت. گرافیک در مقایسه با 
س��ایر هرنها، بیش��رت با مردم همدردی کرده و در انقالب 
و دفاع مقدس و تحوالت ناش��ی از آن، حضور داش��ته و 
در غم و ش��ادی های مردم رشیک ب��وده. از زلزله رودبار 
و ب��م گرفته تا مس��ائل و ابتالئات منطقه. از جش��ن ها و 
مناس��بت های مذهبی و ملی گرفته تا پیروزی های بزرگ 
ایران در عرصه های علمی و ورزش��ی. از مس��ائل سیاسی 
گرفته تا عمیق ترین الیه ه��ای فرهنگی و از مردمی ترین 
نهاده��ا، یعنی هیئت های مذهبی گرفته تا س��ازمان های 
بین امللل��ی، حضوری فع��ال و موثر داش��ته و در و دیوار 
شهرها و روستاها و ویرتین کتابفروشی ها شاهدی بر این 
مدعاس��ت. در طول تاریخ گرافیک، به واقع این نخستین 
بار است که به تعبیر شهید آوینی، گرافیک با این وسعت، 

فرق چندانی نیس��ت بین محصوالت بی عیار و 

فاق��د معیارهای حرفه ای که همواره از س��وی 

محاف��ل هرنی متهم اند به محصوالت بازاری و 

محصوالت به ظاهر فاخر و تکنیکالی که تولید 

می شوند به نیت خوشایندی دالل های جهانی

تغزل وجود دارد و همچنی��ن کاربردهای دیگر. در واقع، 
خوشنویس��ان این هوشمندی را داش��ته اند که قلم و فرم 
مناس��بی متناس��ب با نیازهای زمان خود خل��ق کنند. در 
فض��ای معارص، نیازهای جامعه بیش از آن جامعه س��نتی 
اس��ت. در مطبوعات مطالب مختلف ورزش��ی، سیاسی، 
اجتامعی و حتی طنز و حوادث وجود دارد. آیا می توانیم 
هم��ه این ها را با یك قل��م نگارش كنی��م؟ این ها دغدغه 
عم��ده تایپوگرافی در ش��کل کلی اش اس��ت و این وظیفه 
امروز به دلیل ورود تکنولوژی به زندگی انس��ان، بیشرت بر 
دوش طراح��ان گرافیک قرار گرفته و طبعا آثار تایپوگرافی 
موفق، آثاری هس��تند که در عین در نظر گرفنت ش��خصیت 
و هوی��ت خط، بتوانند با زیرکی نیازه��ای واقعی جامعه 

امروز را پاسخ دهند و از عهده ارتباطی موثر برآیند.
- نحوه رشوع همکاریتان با آستان قدس رضوی چگونه بود؟

اگ��ر اش��تباه نکنم، س��ال 81 یا 82 بود که سفارش��ی غیر 
مس��تقیم، از اداره کل روابط عمومی آستان قدس رضوی، 
توس��ط یکی از دوستان نارش برای میالد امام رضا)علیه السالم( 
دریافت کردم. در واقع رشوع همکاری ام از هامن جا بود. 
هر چند که قبلش مقدماتی در مش��هد توس��ط همکاران 
ایجاد شده بود، ولی تا آن زمان این ارتباط شکل نگرفته بود. 
این سفارش، اولین کاری بود که افتخار طراحی آن نصیب 
بنده ش��د و نظارت بر چاپ آن هم افتخاری مضاعف. در 
واق��ع توفیقی بود برای دریافت سفارش��ات بعدی و وارد 
ش��دن به فضایی حرفه ای و مس��تمر. به حمدالله مقبول 
مخاط��ب خاص و ع��ام افت��اد و عکس العمل هایی که در 
م��ورد کارها بود، انگیزه ادامه فضای ایجاد ش��ده را تا به 

امروز تقویت کرد.
این که هر س��ال پوس��رت میالد امام علی بن موس��ی الرضا 
)علیه الس��الم(، ح��اوی چه مطلبی اس��ت و این مطلب در چه 

قالبی قرار می گیرد تبدیل ش��ده ب��ه یکی از هم و غم های 
مسئوالن مرتبط و بنده حقیر و شاید برای برخی مخاطبان 
که برایش��ان جالب باشد بدانند. خودم هم مشتاقم ببینم 

امسال چه اتفاقی می افتد.
- فکــر می کنم لوگــو یکی از جدی تریــن و قدیمی ترین 
قالبهایی اســت کــه در تایپوگرافی اتفــاق می افتد. این 
روزهــا پرداخنت بــه لوگو بــرای خیلــی از رشکتها و 
موسســات، دغدغه ای جدی شده. کمی توضیح 

می دهید.
نش��انه ی��ا به تعبی��ر حرف��ه ای »لوگو«، 
جلوه برصی مخترص، مفید و فرشده 
ی��ک مفه��وم و هوی��ت بخش 
آن اس��ت و ای��ن جلوه در 
نش��انه های نوش��تاری 
به ی��اری حروف و 
کلم��ه ایج��اد 

می شود. ش��اید مهمرتین کارکرد نش��انه، ایجاد متایز برای 
صاحب نش��ان اس��ت. درس��ت مانند اثر انگش��ت. یعنی 
قرار اس��ت صاحب نش��ان، که می تواند یک شخص باشد 
یا یک موسس��ه، از دیگران متامیز ش��ود و هویتی برصی 
داشته باشد. مادام که تعداد موسسات محدود باشد، امر 
نشانه سازی و هویت بخشی کار دشواری نیست. پیچیدگی 
کار زمانی جلوه می کند که تراکم موسس��ات و سازمان ها 
زیاد ش��ده و متامیز کردن، امری دش��ور می مناید. طبیعی 
اس��ت که در چنین رشایطی، مهم ترین دغدغه موسسات 
و س��ازمانها، طراحی نش��ان باش��د. چون ب��دون آن فاقد 
هویت ان��د و بدت��ر از آن اینک��ه، صاحب هویتی باش��ند 
مخدوش، مشکوک و متهم به کپی و شبیه به رقبای خود. 
- هامنطور که اشــاره کردید، گرافیک یک هرن سفارشــی 
و کاربردی اســت. یعنی نیــازی ایجاد می شــود  و برای 
رفع آن نیاز، ســفارش کار برای یک گرافیســت می آید و 
گرافیست روی آن موضوع کار می کند. می خواهم بدانم، 
فاصله هرنمندانه یک گرافیست، در یک اثر چگونه اتفاق 
می افتد. بیشر هرنها، درونیات شخص هرنمند را متجلی 
می کنند. با توجه به این موضوع، چگونه می شود یک اثر 

هرنی گرافیکی خلق کرد؟
س��ؤال خوب و حساسی است و برای خیلی ها پیش می آید. 
یکی از دالیلی که از گذش��ته تا حال مانع می شده برخی 
افراد این گونه رش��ته ها را انتخاب کنند، شاید همین نکته 
ظری��ف باش��د. این ه��م از تاثیرات تفکر غ��رب مدرن و 
روش��نفکران غرب زده بود. بعضا این ط��ور عنوان کردند 
و جا انداختند که س��فارش با هرن تع��ارض دارد و هرنمند 
بایس��ت مطلقا آزاد باش��د و هیچ قی��د و چارچوبی برای 
خلق اثر قائل نش��دند. آن گاه ه��رن زیبا را از هرن کاربردی 
تفکیک کردند. کار تا جایی پیش رفت که برخی از هرنهای 
کارب��ردی را هم اطالق هرن نکردند و در طبقه صنایع قرار 
دادند. هرن را برای ما خالص کردند از تعهد و مسئولیت و 
خود نهایت بهره را برده و  می برند؛ در پیشربد اهدافشان 
در سینام و نقاشی و گرافیک و معامری و موسیقی و هر 

کجا که امکانی باشد. 
اگر ش��ام برگردید به گذشته های نه چندان دور، می بینید 
که بس��یاری از هرنه��ای زیبا که اکن��ون در موزه ها جای 
دارند، از مجس��مه و نقاش��ی گرفته تا انتزاعی ترین هرنها 
یعنی موس��یقی، بر اساس سفارش ش��کل گرفته اند. حتی 
شاهکار نقاش ش��هیر معارص، پابلو پیکاسو، یعنی تابلوی 
گرنیکا، با س��فارش دولت جمهوری اسپانیا برای عرضه در 
غرفه این کش��ور در پاریس، خلق ش��د و پیکاسوی نقاش، 
به روش��نی و وضوح، هول و دهشت خود را از جنگی که 
اسپانیا را درگیر کرد، به منایش گذاشت. هزار و ششصد تن 
از هفت هزار س��اکن گرنیکا کش��ته شدند و هفتاد درصد 
ش��هر ویران شد و پابلوی نقاش را به خلق اثر جاودانه اش 
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در خدمت القای معنویت و اش��اعه ارزش��های اخالقی به 
کار گرفته می شود. اگر چه، هنوز تالش هایی برای شخصی 
کردن گرافیک می شود و سعی دارند گرافیک را در محیط 
گالری ه��ا محب��وس کنند و در ح��د بینال ها نگ��ه دارند، 
مع الوص��ف تعهدات دینی، سیاس��ی و اجتامعی موجود، 
گرافی��ک و تایپوگراف��ی را از انتزاع��ات ف��ردی و تخیالت 
ش��خصی و تجربیات نفس��انی، تا حدود زیادی دور کرده 
و ب��ه موضوعات��ی حقیقی و معنوی س��وق داده و این را 
می توان ب��ه طور خاص، در گرافیک مذهبی این س��ال ها 

مشاهده کرد.
- متایل جوانان به این رشته را چگونه ارزیابی می کنید؟

حضور فع��ال جوان��ان و نوجوانان در ای��ن عرصه، برایم 
دور از انتظ��ار اس��ت. نس��لی باهوش و جس��ور، با نگاه 
ب��ه تجربیات نس��ل های قبل و جس��تجوگر، پ��ا به میدان 
گذاش��ته و طبعا در کوتاه مدت با نگاهی به راه های طی 
ش��ده، نتایج ارزش��مندی را ب��ه منایش خواهد گذاش��ت. 
ب��دون اغ��راق، ظرفیت های برصی خط فارس��ی، در هیچ 
دوره ای از گرافی��ک ایران، تا این اندازه بررس��ی و منایش 
داده نش��ده. تا حدی که می توان از  برخی از کاس��تی ها 
و کژی ها چشم پوش��ی کرد. به عنوان کسی که در بسیاری 
از جش��نواره ها به عن��وان داور حضور داش��ته و کارها را 
با دقت بررس��ی کرده ام، اعرتاف می کنم تحولی اساس��ی 
ص��ورت گرفته و قلم��رو تجربیات گرافیک بومی، بس��یار 
وس��یع ش��ده و بخش��ی از ای��ن انقالب، مره��ون حضور 

نیروهای جوان و پر نشاط است. 
- آیا شــده اســاتیدی که از آنها خــط  آموخته اید، به کار 

شام ایراد بگیرند؟
به هر صورت، چون از خوشنویس��ی و خط وارد گرافیک 
شدم و افتخار شاگردی بسیاری از اساتید خط را داشته ام، 
این س��وال دور از انتظار نیس��ت. خیلی مخترص و کوتاه 
خدمتتان عرض کنم که برخورد اساتید خط، بسیار مفید و 
سازنده بود. قبل ترها، تصورم این بود که چون دیگر مشق 
منی کن��م،  به کل��ی از دنیای خط دور افت��اده ام و تصورم 
ای��ن بود  ک��ه تجربی��ات خط-گرافیکم، خوشنویس��ان را 
خوش منی آید. دیدار با استاد موحد و دیگر اساتید به نام 
خوشنویسی، تصورم را اصالح کرد و دریافتم که به زعم 
برخی از اساتید، هنوز از خط خارج نشده ام. توجه 
بیش��رت به اصالت ها و عی��ار خط که در مدت 
زمانی طوالنی به دس��ت آمده و پیش��ینه 
گرانبها و میراث غنی خطوط اسالمی، 
از دیگ��ر نکاتی بود ک��ه در این 

دیدارها نصیبم شد.  
- درباره ساختار آموزش 
و  گرافیــک  هــرن 
فــی  ا گر یپو تا

سخنی دارید؟
 به شخصه معتقدم، 

آم��وزش هرن، منحرص به 
نیست  آکادمیک  محیط های 

و نیاز به فضاهای مکمل و ایجاد 
بس��رتهای مناس��ب رش��د در جامعه 

دارد. توس��عه این فضاهای مکمل، بس��یار 
موثرتر از توس��عه فضاهای دانش��گاهی است.

مث��ل ایجاد فضاهایی برای تب��ادل نظر و گفت و گو 
و دی��دار با اس��اتید، یا به اصطالح پات��وق هرنی، ایجاد 

کارگاه ه��ای آموزش��ی به منظ��ور برطرف ک��ردن نواقص 
تکنیکال سیس��تم آموزش��ی و برط��رف کردن نی��از افراد 
مس��تعدی که به هر دلیلی نتوانس��ته اند جذب دانشگاه 
شوند، توسعه کتابخانه های تخصصی و امکانات سمعی و 
برصی و وسائل کمک آموزشی که تا حدودی در برخی از 

فرهنگرساها به اجرا درآمده و ...   
- یکــی از دغدغه هــای آســتان قــدس رضــوی، وجــود 
هرنمندانی اســت که به مباحث دینی و مباحث اعتقادی 
دلباخته باشند و در این فضاها کار کنند. چه چیزی باعث 

شده که در رشد این گونه هرنمندان ضعیف هستیم؟
این موضوع بیش��رت بر می گردد به سیس��تم آموزش. اساسا 
نگرش به آموزش و پرورش بایس��تی متحول ش��ود. و این 
امر می بایست از مدارس ابتدایی آغاز شود تا در دانشگاه 
به مثر نش��یند. شکل دیگرش که در پاسخ قبلی اشاره شد، 
آم��وزش در فضاهای غیر آکادمیک و به افراد مس��تعد و 
متعهدی اس��ت که امکان رفنت به دانشگاه را نداشته یا به 

اجبار در رشته ای دیگر تحصیل کرده اند. 
 - بزرگرین دغدغه ذهنی مسعود نجابتی؟

س��ؤال س��ختی اس��ت! در هر دوره از زندگ��ی، دغدغه 
خاص��ی داش��تم. همیش��ه فک��ر می ک��ردم آن دغدغه، 
مهمرتی��ن دغدغه ام بوده  اس��ت، ولی وقت��ی خوب نگاه 
می کنم، می بینم که چقدر کارهای زمین مانده دارم. در 
حال حارض، مهمرتین دغدغه ام وقت اس��ت، برای انجام 

کارهای نکرده و راه های نرفته.
- فکر می کنید اگر حرضت رضا )علیه الســالم( با این کارهایی 

که انجام داده اید مواجه شوند، به شام چه می گویند؟
ایشان امام رئوف هستند، مطمئنا با اغامض به کارهای حقیر 

می نگرند.
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خوشنویسی ایرانی، با اسکلت محکم و انسجام بی نظیری 
که در س��اختامن حروف و مفردات خود دارد، این آزادی 
را به هرنمندان داده اس��ت تا هرگاه در رساندن پیام خود 
به این هرن نیاز پیدا کردند، از آن به درستی استفاده کنند. 
از این رهگذر، کلیه هرنهای برصی، از جمله هرن گرافیک 
نیز، از این مشخصه منحرص به فرد خوشنویسی، بهره های 
ف��راوان برده اند. چه بس��ا، از درون این فرآیند، هرنهایی 
مانند نقاشی خط و خط گرافیک زاده شد و هرنمند ایرانی 
توانست حدیث جان را از آمیزش استادانه منادهای خطی 

و برصی، به گوش عارف و عامی برساند.
از این روست که گفته اند:

کسی که حسن خط دوست در نظر دارد 
محّقق است که او حاصل برص دارد

آنچ��ه مطرح اس��ت، این نکته اس��ت که، می��زان تبعیت 
هرنمند، جهت ارائه آثار گرایش های نوین خوشنویسی، از 

اصول دقیق خوشنویسی، تا کجاست؟
ب��رای تعیی��ن و درک این ح��دود، باید باز به گذش��ته و 
تجربیات اس��تادان خوش��نویس مراجعه کنی��م. مالحظه 
می کنیم در منونه های طغری، مثنی، نس��تعلیق، شکسته 
و به خصوص بنائی، اس��تادان به خود اج��ازه داده اند، از 
ترکیب بندی ها و قواعد خوشنویس��ی، ب��ه آن حد عدول 
کنن��د، ک��ه نتیجه آن اثری بدیع و جدید باش��د و س��بب 
ایجاد سنت تازه ای شود. بنابراین، طراحان امروزی نیز، به 
رشط آنک��ه از پختگی، دید و تجربه به حد کافی بهره مند 
باشند، می توانند نوشته خوشنویسی شده را، در این روال، 
س��اده تر کنند و یا با ترکیب بندی دیگری مطرح کنند. هر 
اثر هرنی، احس��اس خاصی را به مخاطب انتقال می دهد 
که بخش��ی از این احس��اس ها، بازت��اب هویت فرهنگی 
اس��ت. بنابراین، طراح بیش از هر چیزی، باید نس��بت به 

فرهنگ مخاطب اثر خود، شناخت و توجه داشته باشد.
زیباشناس��ی بک��ر، به معنای محیط��ی، جزئی از خالقیت 
اس��ت که در ن��ور تجرید متجلی می ش��ود و فهم معانی 
مسترت در آثار گرایشهای نوین، تنها از طریق تجرید برای 
ذه��ن زمینی ما ممکن اس��ت؛ چنانکه عالی ترین ش��یوه 
تفکر هرن اس��المی به طور اعم، و هرن خوشنویسی به 

طور اخص، بر تجرید استوار است.
اینه��ا  داری��م.  ق��رآن  در  را  »ی��س«  و  »امل« 
کلمه های��ی ک��ه معن��ی داش��ته باش��ند، 
نیس��تند. البت��ه معانی رم��زی آنها را 
تفس��یر کرده اند،  ولی ما آنها را 
الف – الم – میم می خوانیم.

این، آن زم��ان نو بود و 
حاال هم نو اس��ت. 
ای��ن تجری��د یا 
 ، ع ا نت��ز ا
لب  جا

 . س��ت ا
که  کس��ی 

عربی  ایران  در 
منی داند، از لحنی که 

می ش��ود،  خوانده  قرآن 
ل��ذت می ب��رد و احساس��ی 

لطیف ب��ه او دس��ت می دهد و 
در خی��ال، با آن لحن ش��یرین، هر جا 

می خواهد می رود، تا آس��امن. برای کسی 
ک��ه عربی می دان��د هم، »یس« ه��امن کار را 

می کند. »ی��س« ن���یروئی تجریدی و درونی دارد، 
ن��ه کاربرد خواندنی. ش��کل و فرم تجس��می در حوزه 

طراح��ی هم، چنین اس��ت. یعن��ی، رمزی غی��ر متعارف 
است. در مقوله معنی شناسی، ممکن است بگویید، تنها، 
گونه ای ش��کل و فرم ابداعی اس��ت. ولی باید بدانیم که 
اصوالً خوشنویس��ی )کالیگرافی(، فرمالیستی است. چون 
اگر در محدوده محتوی خوانده ش��ود، کاربرد دارد. ولی 
آنجا که خوانده منی ش��ود، جز فرم و شکل تجریدی، چیز 

دیگری را القاء منی کند.
در قرن بیستم، از ظرفیت خوشنویسی، در غرب بهره گیری 
ش��د و حتی نهضتی بنام لرتیس��م )Lettrism( به وجود 
آم��د. برخی از هرنمن��دان غرب، با الهام از خوشنویس��ی 
رشق دور، تجربیات��ی کردند و آثاری به وجود آوردند. پل 
کل��ه )Paul Klee( در آمل��ان، از خط کهن مرصی و عربی 
 )Matheue( و ماتیو )Soulages( تقلید کرده است. سوالژ
و دوترم��ون )Dotremony( و هارتونگ )Hartung( در 
 )Well Mother( و م��ادررل )Kline( فرانس��ه، کالی��ن
در آمری��کا، این ش��و )Insho( در ژاپن و بس��یاری دیگر، 
هرنآزمایی کرده اند و از این چشمه آب خورده اند. ضمناً، 
مارک توبی )M.Tobey( هم در آمریکا بوده که به خیلی 
جاها سفر کرده؛ از خاور نزدیک تا دور. و حتی چند سال 

در چین، خط چینی یاد گرفته.
 در ای��ران، گرای��ش به راه��ی نو و هرنآزمای��ی در عرصه 
جدید، از خیلی پیش رشوع ش��ده و اکنون طیف گسرتده 
و گوناگونی از کوش��ش های هرنمن��دان، نظر عالقمندان 
بس��یاری را ب��ه خود جلب کرده اس��ت. ه��ر هرنمند، به 
اقتض��ای دیدگاه و زمینه و اس��تعدادش، در راهی رفته و 
منونه ای ابداع کرده که همه قابل مطالعه و بررسی است.
در رون��د خالقیت ه��ای نوآوران��ه، هرنمن��دان، به چنان 
ابداعات��ی در خ��ط دس��ت یافتن��د ک��ه می ت��وان آن را 
مجموعه ای از سنت شکنی ها، نام نهاد. شاید بتوان گفت، 
مهم تری��ن سنت ش��کنی، در رابطه ف��رم و محتوا صورت 

گرفت.
در دنی��ای س��نتی، خط وظیفه داش��ت که مفه��وم را به 
آس��ان ترین، رسیع ترین و خواناترین وجه بیان کند تا در 
ن��گاه اول، فرم و محت��وی، یک جا به بینن��ده و خواننده 

به  خوشنویسی 
عنوان رشیف ترین 
هرن ب��رصی، از دیرباز 
م��ورد توج��ه ایرانی خالق 
ب��وده اس��ت. ای��ن ه��رن، ب��ا 
قابلیت های��ی ک��ه از لح��اظ برصی 
دارد و تأثیر ش��گرفی که بر روح و جسم 
انس��ان می گذارد، نق��ش غیر قابل انکاری در 
س��ایر هرنهای ما داشته است و همیشه هرنمندان 
س��ایر رشته ها را بر آن داشته، تا از این امانت الهی که 

از دست  قوی دس��تانی چون ابن مقله، ابوالحسن 
علی بن هالل، میرزا جعفر بایسنقری، میرعامد 

حس��نی، میرعلی هروی، می��رزا غالمرضا 
اصفهان��ی و می��رزای کله��ر و ... که 

غرور پنجه هایشان تجلی گر نور 
خداون��د زیباس��ت، حاصل 

ش������ده اس��ت، جهت 
تقدی��س و اعت��الء 

هرن خود سود 
جویند.

گرایش های نوین در خوشنویسی
کاظم خراسانی
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ب��االی  ظرفی��ت 
خ��ط کوفی، ب��ا همه 
توانسته اس��ت  تحوالتش، 
با فناوری  فرصت هم زیس��تی 
و ه��رن معارص را، ب��ه بهرتین وجه، 

ایجاد کند.
گرایش به س��مت خطوط تجریدی، بعضاً، با 
داش��نت ته مایه هایی از حروف س��نتی، و ارائه آن 
ب��ا ابزار و رنگهای به جا، و تلفیق با بعضی خطوط، در 
جهت ایجاد فضائی فعال، نو و با ارزش برصی باال، و دقت 
در ترکیب بندی مناس��ب، بسیار مؤثر و خوشایند است. چرا که 
اگ��ر هرنمند، عنارص پای��ه در مبانی طراحی را، که اس��اس علمی و 
جهانی اس��ت و حاال دیگ��ر آکادمیک یا مکتبی شده اس��ت، نداند و از 

ابداعات هرنمندان دیگر، در داخل کشور و کشورهای پیرشفته، 
بی خرب باش��د، در دای��ره کوچک تقلید و تک��رار و حرکت 

عرضی می ماند و ب��ه هیچ گونه جهتی که آن را بتوان 
منونه بهرت و برتر بنامیم، توفیق پیدا نخواهد کرد.

نی��از برصی اقش��ار جامع��ه، دگرگونی و به 
ش��یوه نو بی��ان کردن خط اس��ت. چرا 

که خوشنویس��ی، به روش س��نتی، 
با قواع��د و قان��ون خاص آن، 

همیش��ه مورد پسند مردم 
نخواهد بود.

القاء ش��ود. اّم��ا اینک، وظیفه مهم خ��ط، زیبایی و تبلیغ 
اس��ت. هرنمن��دان در حالی که بدیع بودند و ش��گفتی را 
همراه زیبایی، از اهداف مهم برصی تعیین کردند، با س��ه 
اقدام مهم عرصه نوآوری یعنی، تغییر شکل )دفرماسیون( 
در حروف، اغراق در حروف )اگزجریش��ن( و ساده سازی 
)استیلزیشن(، تحوالتی در حروف ایجاد کردند که بتوانند 
زیبای��ی و قدرت ارایه و روح تبلیغ گرای آن را باال بربند. از 
این رو، خط در نگاه اول، نه می توانست و نه می خواست 
که در روند این تغییرات، مفاهیم را همراه با شکل، یک  جا 
الق��اء کند. در نقاش��ی، از این هم پا فراتر نهاده ش��ده و 
رابطه مفهوم و ش��کل، به متامی، از هم گس��یخته ش��د و 
خط، در کنار رنگ و سایر اشکال، به جزیی از ترکیب بندی 
تبدیل ش��د و تغییر ش��کل و تکرار حروف، فقط به قصد 

زیبائی، از اهداف مهم هر خط تلقی گردید.
هرنمندانی چ��ون زنده رودی، خط را در مرز جنبش پیش 
بردند و تناولی، خط را در مجس��مه های هیچ، یا نقاش��ی 
»هیچ« بر روی کاس��ه بش��قاب ها، متحول کرد. به دنبال 
آنان، پیآلرام، آن چنان تغییر شکلهایی در حروف به وجود 
آورد که به کلی، رابطه فرم و محتوا را از هم گسس��ت و 
خ��ط در آثار او، به مجموعه ای از حرکت حروف در بطن 
سطوح رنگی، تبدیل شد. رضا مافی نیز، با سیاه مشق های 
خود، این سنت ش��کنی را ادامه داد ت��ا نوبت به احصایی 
رسید. او در آخرین تحوالت هرنی خود، فقط به یک مجموعه 
از حرکت حروف دست یافت و نام آن را بسم ا... نهاد. پس از 
آن، افجه ای با خط، نقاشی کرد و باالخره جلیل رسولی، از 
خط و چسباندنی ها به یکدیگر، سعی کرد ضمن احرتام به 
رابطه فرم و محتوی در خط، از طریق چسباندن ترمه ها و 
نظایر آن به تابلوی خط، غنا و زیبایی ملی س��نتی ببخشد. 
این روند ادامه داش��ته اس��ت تا اینکه آخرین دست آورد 

خط بنام »معلّی«، توسط عجمی پا به صحنه نهاد.
اینک��ه خطاطی که در روند تحوالت جدید، وظیفه خود را 
خوانایی و س��هولت نگارش و رسعت مراودات و مراسالت 
منی دان��د، کامبیش آن را به فرمی زیبا تبدیل کرده اس��ت 
ک��ه در درجه اول، معنای خود را، ن��ه فقط القاء منی کند، 
بلک��ه ادعایی نی��ز دارد. از این رو، متهی��دات نوینی به 
ی��اری خطاطی جدید آمده اس��ت ک��ه عبارتند از 
ترکیب بن��دی، رن��گ، عنارص خی��ال و رمزهای 
تصوی��ری که به ح��وزه و قلم��رو مربوط 
نزدیکن��د. اّم��ا همه ش��گردهای باال، 
هنگامی مفید می افتد، که بیننده 
و مخاطب، با مشارکت فعال 
خ��ود، در فهم و خواندن 
خ��ط جدید، ت���الش 
یکی  این،  کن��د. 
مهم ترین  از 

ویژگی های 
ل  تح����������و

در  خوشنویس��ی، 
خط معارص است.

در ای��ن اوض��اع و اح��وال، 
خوشنویس��ان ام��روز، چگون��ه 

می توانن��د اب��راز وجود کنن��د و به 
پرتو حقیقت درونی و تجربه ی ژرفی که 

راهنامی آنهاست، وفادار مبانند، بی آنکه سنتی 
را که به ارث برده اند، فراموش کنند؟

چ�����گونه می توانند هرنش��ان را، ب��دون آن که بدان 
خیان��ت ورزند، نو کنند؟ به نظر م��ن، باید دو موضوع را 
در نظر گرفت. اولی، به محتوای عباراتی که می نویس��ند 
مربوط اس��ت و دومی، به انتخاب ابزار. ش��کل و محتوا، 

جدایی ناپذیرند.
خوشنویسی به طور سنتی، همواره نوشنت با قلم نی بوده. اگر 
وسایل و ابزار بیشرتی، چه به طور مستقل، و چه همراه با قلم 
به کار رود، در این صورت، عالیم، حیات تازه ای خواهند یافت. 
به قول یک خوشنویس چینی، »وقتی ایده در نوک قلم است، 

لزومی ندارد که به دورتر نگاه کنیم.«
خوشنویس��ی، شکلی هرنی اس��ت که قواعد دقیقی دارد. 
مدت زمانی که برای رونویسی یک سطر بر روی صفحه ای 
خال��ی الزم اس��ت، به هیچ وج��ه، غی��ر طبیعی نیس��ت. 
خوشنویس��ان به طور س��نتی، نه آن آزادی و نه آن وسایل 
فنی را داش��تند که بتوانند وقت را به بطالت بگذرانند، یا 
عجل��ه کنند. امروز، قلم، ده براب��ر رسیع تر از مدتی پیش 
می نویس��د. دس��ت با رسعت، روی صفحه حرکت می کند 
و به ط��ور هم زمان، طرح کلامت و ش��کل ترکیب را دنبال 
می کند. نه تنها دس��ت، بلکه رسارس بدن، در این عمل که 
قفل گنجینه مهارتهای اندوخته به صرب را می گشاید، درگیر 

می شود.
بایس��تی از دش��واری خط و ناخوانایی آن واهمه نداشت 
و جس��ورانه و بی دریغ در روند نوآوری، از اقالم قدیم نیز 
استفاده کرد. ظرفیت های باالی نوآوری خط کوفی، که از 
ثلث قرن 2 و 3 تا معلّی، در قرن 15 هجری، ادامه داشته 
و حتی گس��رتش یافته اس��ت، به هرنمندان فرصت داد که 
ب��ه متامی اقالم خط توجه کنند. ن��ه تنها می توان تعلیق، 
نس��تعلیق و شکس��ته، که از خطهای خوانا هستند، بلکه 
ش��کلهای قدیمی تر و گمنام تر خ��ط، چون رقاع، محقق و 
ریحان و در شکلهای هندسی، کوفی، خط بنایی )معقلی( 
و حت��ی کوفی گیاهی را نیز به عنوان خام آثار خود تلّقی 
ک��رد. نکته مهم این اس��ت که، هیچ ک��دام از تکنیک ها و 
ابزارهای خوشنویس��ی مثل قلم نی، مرک��ب، قلم مو، رنگ 
روغن و حت��ی امروز، کامپیوتر دیجیت��ال آرت، با خطوط 
م��درن در تض������اد ق��������رار نگرفته ان��د. همچنان ک��ه 
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- چه شــد که به این نتیجه رسیدید، باید طراحی نقوش کار 
کنید؟

من قبالً به صورت آزاد در زمینه طراحی، رنگ روغن، پاستل و 
... کار می کردم. می دیدم اروپایی ها، این آثار را به مراتب بهرت 
از ما تولید می کنند؛ نه اینکه ما ایرانی ها نتوانیم، ولی به هر 
حال این هرن و تکنیک هایش مال آنهاس��ت. با دیدن یکرسی 
از آثار استاد فرشچیان – که به صورت کارت پستال چاپ شده 
بود – به این هرن، یعنی نقاشی ایرانی عالقمند شدم و رو آوردم 
به هرن نگارگری. دوستان و هرنمندان هم راهنامیی ام کردند 
که با استادهای خوب کار کنم از جمله استاد اتحاد، که شاگرد 
استاد فرشچیان بود و من پنج سال در خدمت ایشان بودم. بعد 
هم که استاد فرشچیان برای ساخت و طراحی رضیح امام رضا 
)ع( به مشهد آمد و کارهایم را دید، اجازه داد که زمان هایی را 
که مشهد است، خدمتش برسم. آن موقع گاهی نقوش سنتی 
کار م��ی کردم ولی خیلی آگاهانه نبود و بیش��رت از روی آثار 
قدیمی کپی می کردم. وقتی استاد توانایی اجرا را در کار من 
دید، تشویقم کرد که حتامً مطالعه بیشرتی روی نقوش داشته 
باشم و مخصوصاً از آثار قدیمی در بناهای تاریخی در اصفهان 
و تربیز مشق بکنم. این بود که سعی کردم رمز و راز طراحی 
نقوش را درک کنم و بتوانم خودم ارائه کننده کار جدید باشم.

- ریشه طراحی سنتی به چه زمانی بر می گردد و اآلن ما در 
کجا قرار داریم؟

اگر بخواهیم از نظر تاریخی، نقوش سنتی را ریشه یابی کنیم، 
بر می گردد به دوره قبل از اس��الم که این نقوش بیش��رت روی 
سنگ ها حجاری می شدند یا روی چوب، صورت منبت کاری 

و یا روی ظروف به شیوه حک کردن قرار می گرفتند.

- به همین شکلی که ما اآلن می شناسیم بودند؟!
نه، س��اده تر و خالصه تر. بیشرت به صورت گره یا گردش های 
اسلیمی خیلی ساده بودند و هنوز اسمی نداشتند. بعد از اسالم، 
در حدود قرن دوم یا س��وم هجری، یعنی تقریباً دویست سال 
بعد، نقوش خیلی ساده و ابتدایی به صورت نقطه های رنگی 
و بعد کم کم به صورت چرخش های اسلیمی ظاهر شدند و 
ب��ه مرور زمان تکامل پیدا کردند تا دوره تیموری و صفوی. در 
دوره صفوی، نقوش خیلی کامل تر و متنوع تر شدند. اما بعد از 
آن دیگر خیلی نوآوری ایجاد نشد و کارها بیشرت تکرار فضاهای 
قبلی بودند. دلیلش هم رسعتی بود که به کار می دادند. کم کم 
اصالت ها کنار گذاشته شد و این هرن رو به افول رفت. بعد از 
انقالب اسالمی واقعاً به هرنهای سنتی، مخصوصاً نقوش، توجه 
دوباره شد و این هرن رو به گسرتش رفت و عالقمندان زیادی 
پیدا کرد، ولی متأسفانه اکرث کارها باز به هامن حالت تقلید 
کورکورانه از اس��اتید درآم��د. اآلن وضعیت این هرن محدود 
می شود به دریافت های هرنجویان از استادشان را که هامن 
راهی انتق��ال می دهند بدون اینکه هی��چ توجهی به قدیم 
بکنند. نیامده اند آن راز و رمز و ساختارهای اصلی را پیدا کنند.

- ایجاد چنین فضایی، به نظرتان نیازمند به چیست؟ یعنی چه 
رشایطی باید باشد که هرنمند خودش به این نتیجه برسد که 

باید راه خالقیت را پیش بگیرد؟
متأس��فانه اآلن در حرفه ما، مالک ب��رای اجرای کار فقط پول 
است. هرنمند، سفارشی را چه به صورت خط و چه به صورت 
پوس��رت یا کتاب یا هر چیز دیگ��ری می گیرد و می آید هامن 
طرح و نقش های تکراری قدیم را می زند، بدون اینکه کسی 
متوجه ش��ود و خیلی راحت پولش را می گیرد. خیلی پیگیر 
شناخت اصالت ها منی شود، چون می بیند وقتش تلف می شود 
و از جریان پول عقب می افتد. از طرفی آن کس��انی که کار 
را سفارش می دهند هم به همین فرم ها راضی اند و پول را 
پرداخت می کنند. چون درک و آگاهی از نقوش ندارند و فقط 

زیبایی کار را می بینند.

- برداشــت من از صحبت های شــام این است که یک دلیل 
عدم ایجــاد خالقیت در این هرن بر می گــردد به عدم درک 
و آگاهی مخاطب یا ســفارش دهنــده کار و یکی هم عدم 
حامیت از هرنمندان واقعی. در این دو زمینه به نظرتان چه 

باید کرد؟
خب مخاطب را که منی شود کاری اش کرد، چون سفارش دهنده 
به هامن فرم ها بسنده کرده و می خواهد زودتر چاپ کند و 

زودتر به پولش برسد ...

- فکر منی کنید که او به خاطر این به هامن طرح ها بسنده 
می کند که آنقدر، آنها را دیده که چشــمش هامن ها را به 
عنوان طراحی نقوش می شناسد و اگر کار نویی ایجاد بشود 

به نظرتان مخاطب استقبال منی کند؟
خب چرا، ولی برایش گران متام می شود. هرنمندی که حرفه ای 
کار م��ی کند، وقت می گذارد تا بتواند آن نتیجه دلخواه را به 
دست بیاورد. از طرفی سفارش دهنده هم با خودش می گوید 
چرا من پول را ندهم به کسی که دارد همین کار را – به زعم 
خودش – رسیع تر انجام می دهد. حاال هر جای دیگر هم که 
بروم همین نقش است و همین گل و همین برگ. بنابراین، اگر 
هم خوب و بد را تش��خیص بدهد، به خاطر گرانی کار طرف 

طرح خوب منی رود.

- نقش نهادهای حامیت کننده چقدر می تواند مؤثر باشد؟
نقش ای��ن نهادها بر می گردد به مقول��ه آموزش. مثالً فرض 
کنید همین نهادها بیاین��د آن فردی که آگاهانه کار می کند 
و اطالعات و تجرب��ه دارد را حامیت کنند. به این صورت که 
کالس��هایی برایش بگذارند که بتواند اطالعاتش را منتقل کند؛ 
حتی ش��ده به صورت فیلم یا کتاب. او را س��اپورتش کنند و 
به دانشگاه ها بدهند تا آن اصول اصلی جایگزین اصول غلط 
بشود و خود بخود وقتی اصول صحیح جایگزین بشوند، آنهایی 
هم ک��ه اآلن دارند بازاری کار می کنند رو به اصل می آورند، 
چون می بینند که زیر سئوال خواهند رفت و هر کاری که در 

گفتگو با طاهر نبی زاده درباره طراحی سنتی، تذهیب، 

هرنهای قــــــرآنی و همه دغدغه هـــــای بیست و چند ساله اش

وقتی نقش ها 
هدایت کننده می شوند

الهام ظریفیان – سامنه ترحمی یوسفی

»معل��م اصلی من کتب خطی کتابخانه مرکزی آس��تان قدس 
رض��وی بودند« این را می گوید و از اس��اتیدی ک��ه در کارش 
تأثیرگذار بودند و به قول خودش توانسته اند تحولی در او ایجاد 

کنند نام می برد:
استاد آلُفته، استاد ظریف تربیزیان، استاد براسان، استاد اتحاد- 

خدا بیامرزدشان – استاد جزی زاده، استاد فرشچیان.
می گوید از زمانی که یادش هست، به هرن عالقه داشته و در 
آموزشگاههای هرنی، طراحی و نقاشی یاد می گرفته؛ از سال 64 
که به خدمت رسبازی در می آید می فهمد آن چیزی که باید 
کار کند نقوش تزئینی و خوشنویسی است. برای همین بعد از 
رسبازی به انجمن خوشنویسان می رود و در عرض شش ماه تا 

درجه ممتاز پیش می رود.
»لطف آقا علی بن موسی الرضا )علیه السالم( شامل حامل شد و در 
س��ال 69 به استخدام آس��تان قدس رضوی در آمدم«. خودش 
می گوید این  در پیرشفت کارش خیلی تأثیر داش��ته، چون آن 
اوایل که در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی مشغول بوده، 
برایش فرصتی را فراهم می کرده که با بیشرت اساتید مطرحی که 
برای بازدید به آنجا می آمدند آشنا شود و بتواند از محرض آنها 

استفاده کند؛ مثل استاد فرشچیان که موقع ساخت و طراحی 
رضیح به مشهد می آید و ...

و حاال نزدیک به بیست سال است که در رشته طراحی سنتی 
و تذهیب کار می کند، آموزش می دهد، منایشگاه می گذارد و 

خودش را وقف این هرن اصیل ایرانی کرده است.
چیزی که در متام این سالها دغدغه اش بوده و همیشه هم در 
کالسهای درسش بر آن تأکید می کند، شناخت صحیح از گذشته 
و آثار هرنمندان قدیم اس��ت. نکته ای که جامعه شتابزده االن  
زیاد به آن توجهی ندارد و به گفته وی همین باعث می شود که 

هرنمندان نتوانند خالقیتی در این هرن ایجاد کنند.
با استاد طاهر نبی زاده در صبح یک روز شلوغ کاری، در مکتب 
هرن رضوان، ساعتی را به گفتگو گذراندم و حاال که بعد از چند 
روز این گفتگو را تنظیم می کنم، هنوز این فکر که چقدر زندگی 
هایامن قشنگ تر می شد اگر هامن طور که استاد می گفت، آن 
رنگ ها و طرح هایی را که زمانی در همه جای خانه و زندگی 
مان حضور داش��تند کنار منی گذاشتیم، با من است. چیزی که 
نسل من فقط آن را در فیلم ها و رسیال ها دیده است و هیچ 

تصویر روشن دیگری از آن در ذهن ندارد.
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طرحی را با دس��ت بخواهم بزنم، بعد روتوش��ش کنم و بعد 
منقلش کنم و آن را تکرار کنم، شاید چهار یا پنج روز وقتم را 
بگیرد. اما با استفاده از کامپیوتر این زمان به یک روز می رسد. 
این خودش یک جور تکنیک است که به کار رسعت می دهد. 
حاال چیزی که باعث می شود این رسعت، به کار دست رضبه 
بزند، طراحی است که پشت آن کامپیوتر می نشیند. آن طراح، 
طراح نیست. طرح اگر بدیع و خالقانه باشد، با هر وسیله ای 
هم که کار بش��ود و رسعت عمل هم که داشته باشد، اتفاقاً 

خیلی متیزتر و بهرت در می آید. 

- تذهیب های سنتی که از قدیم وجود دارند با تذهیب هایی 
که اآلن کار می شوند، به نظرتان چه تفاوت هایی دارند؟

خیل��ی تفاوت دارند. قدی��م، اول از همه، قبل از اینکه رنگی 
بخواهد روی کاغذ بیاید و کاغذی بخواهد به وجود بیاید آن 
شخصیت و منش هرنمند مهم بوده است. وقتی ذات هرنمند 
خوب نباش��د، دیدگاهش، دیدگاه مادی باشد، هر چقدر هم 
ظریف کار کند. تأثیرگذار نیست. هرنمندان قدیم را خیلی ها 
می گویند، قب��ل از رشوع کار وضو می گرفتند، یک آیه قرآن 
می خواندند و با اسم خدا رشوع می کردند. وقتی هم رشوع 
می کردند، با بهرتین ابزار کار می کردند؛ قلم مو بهرتین، رنگ 
بهرتین، طرح بهرتین. ولی اآلن اینها نیست. اآلن هرنمند دغدغه 
این را دارد که کی به پوش برسد، کی به منایشگاهش برسد، کی 
برس��د که خودش را نشان بدهد. همه اش منیت است. چون 

منیت است آن جلوه و شکوه قدیم را ندارد.

- طراحی ســنتی در زندگی امروز ما چقدر نقش دارد؟ اصالً 
اآلن در زندگی ما کاربردی دارد؟

قدی��م خیلی زیاد بود. ش��ام یک آینه دس��تی را که نگاه می 
کردید، پش��تش نقش بود. قاب آینه دیوار، نقش داشت. یک 
آلبوم عکس رویش نقش داشت. قالی نقش داشت، دسته های 
قاشق نقش داش��تند. ولی اآلن همه چیز آمده روی سادگی. 
منی خواهم بگویم نباید این جوری باشد ولی این نقوش خیلی 
در زندگ��ی پر تالطم امروز ما می توانند تأثیر مثبت بگذارند، 
چ��ون هدایت کننده اند، چون به آدم آرامش می دهند. یک 
ش��یئ خیلی ساده و خش��ک و بی روح، انسان را عصبی می 
کند. ش��اید به یک آرامشی برس��اند، ولی منزوی می کند. آن 
آرامش��ی که فکر کنیم آرام می شویم نیست. آرامشی است 
که ما را تبدیل می کند به یک آدم منزوی و خش��ک و رسد. 
ولی در قدیم نقوش، چون تحریکی بودند بر تحرک انس��ان، 
تحریکی بودند بر نشاط انسان، خیلی کاربرد داشتند. اآلن شام 
اتاق خانه خودتان که نگاه کنید هیچ نقشی در آن منی بینید. 
تنها نقش��ی که هست، نقش فرش است که هامن هم آنقدر 
تضعیف و خالصه شده که با دو سه رنگ متامش می کنند. ما 
در قدیم از رنگ اس��تفاده می کردیم. پنجره های ما مشبک 
های رنگی بودند. این غیر از اینکه زیبایی به وجود می آورد، از 
نظر محیطی هم کاربرد داشت. مثل دور کردن حرشات موزی 

از خانه. چون نوری که با رنگ وارد می شود خیلی از حرشات 
را فراری می دهد. و شام می دیدید با اینکه درها و پنجره ها 
همه باز بودند، حرشات وارد منی شدند. اآلن دیگر از آن نورها 
نیس��ت. یا همین لباس هایی که می پوشیم، اکرثاً یا قهوه ای 
اند، یا مشکی یا سفید و یا طوسی. اصالً رنگ ندارند. خب این 
رنگ خیلی مهم است. وقتی این رنگ ها و طرح ها در زندگی 
نباشند، حرکت هم نیست، آرامش هم نیست. هر چه هست 

عصبانیت و ساکن بودن و انزواست.

- اآلن در واقع طراحی سنتی تبدیل به یک هرن تزئینی و شیک 
شده، درست است؟

همین طور است. اگر هم کاربردی داشته باشد خیلی محدود 
است. مثل نقوش روی دسته مبل. هر چند که بیشرت مبل های 
حاال کاناپه ای ش��ده. مبل های چوبی و سلطنتی نیست که 
بگوییم نقش دارند. حاال اگر یک جایی، نقشی ببینی، خوشت 

می آید. مثالً همین کیف خودتان. 
) به کیف س��نتی ام که طرحی از گلیم دارد اش��اره می کند( 
خودش یک نقش اس��ت و رنگ دارد و یک تحرک و انرژی به 

آدم می دهد.

- همین منظورم است. اآلن از این طرح های ساده امروزی، 
خیلی ها خســته اند، ولی می بینند، طــرح دیگری در بازار 
نیست و اگر هم جایی باشــد، استقبال می شود. چه کسی 

اینجا تعیین کننده است؟
در واق��ع س��ازنده و رسمایه گذار. محصوالت صنایع دس��تی 
معم��والً گران در می آیند چون حامیت منی ش��وند. بنابراین 
بازار می رود سمت واردات از کشورهایی مثل چین که هامن 
طرح های ما را خیلی ارزان تر تولید می کند و در واقع اصالت های 
هرنی ما را زیر سؤال می برد. البته این هم به خودمان بر می گردد. 
مث��الً همین وضعی که برای قالی های ایرانی امروز در جهان 
پی��ش آمده. اآلن دیگر قالی تولید ایران ح��رف اول را در دنیا 
من��ی زند. چون ایرانی که کار می کرد، آمد گفت اینها که منی 
فهمند بگذار رجش را کمرت کن��م، بگذار رنگش را کمرت کنم، 
بگذار نقشش را درشت تر کنم؛ بخاطر اینکه به رسعت برسد. 
نتیجه این شد که کیفیت ضعیف شد. از آن طرف کشورهایی 
مثل پاکستان و چین آمدند از طرح های اصیل ایرانی استفاده 
کردند و قالی های دستی وارد بازار دنیا کردند و االن خیلی بهرت 
از جنس ایرانی، این قالی ها خریداری می ش��وند. پس اولین 
رضبه ای که می خوریم از جانب کسانی است که کار را مادی 
و به صورت تجارت نگاه می کنند. یک زمانی به میدان نقش 
جهان اصفهان که می رفتی، در میان صدای تق تق مس��گرها 
رسگیجه می گرفتی، ولی اآلن نگاه می کنی می بینی آن مغازه 
مسگری در کنارش، پفک و چیپس هم دارد می فروشد، چون 
بازاری دیگر ندارد. به خاطر اینکه کیفیت کارش پایین آمده. 

متأسفانه خودمان با دست خودمان داریم خراب می کنیم.
- یکی از اقداماتی که در همین زمینه اآلن در آســتان قدس 

این فضا انجام بشود مورد نقد و انتقاد کارشناسی قرار می گیرد. 
سفارش دهنده هم خودبخود متوجه می شود که کار درست 
یعنی این و توقع دارد که پولش را بابت کار درست بپردازد و 
در واقع یک رقابت مثبت ایجاد می شود که در نهایت به نفع 

این هرن است.

- شام خودتان در آثارتان بیشر به اصالت توجه دارید. این راه 
شام را سخت نکرده؟

خب ببینید، به هر حال این هرن، فرهنگ ماست و اگر بخواهد 
رو ب��ه زوال و نابودی ب��رود، در آینده فرزندان ما حرفی برای 
گفنت نخواهند داش��ت. من خودم هیچ رضری نکردم از اینکه 
رفتم دنبال اصالت این هرن. چون تجارب خوبی پیدا کردم. از 
نظر دریافت پولی هم بد نبوده، چون جنبه های هرنی باالخره 
جایگاه خودش را پیدا می کند. متأس��فانه در این دوره بیشرت 
دوس��تان هرنمندی که در حرفه ما هستند قبول منی کنند که 
دنبال اصالت های قدیم باش��ند، چون هامن طور که گفتم از 

کار بازار دور می افتند و بیشرت مقابله می کنند.

- گفتید که طراحی سنتی از بعد از اسالم گسرش پیدا کرد و به 
تحول رسید. آیا می توانیم بگوییم که طراحی سنتی همواره با 

هرنهای قرآنی همراه بوده؟
نقوش در همه جا کاربرد داشته. این نقوش می توانستند روی 
پارچه یا ظروف هم باشند و قبل از اسالم هم بوده. اما اینکه 
چرا بعد از اس��الم که این هرن روی کاغذ می آید – البته ابتدا 
بر روی پوس��ت آهو بوده و بعد ب��ه تدریج روی کاغذ آمده- 
گس��رتش و تنوع بیشرتی پیدا می کند، به این خاطر است که 
هرنمند مسلامنی که تا حدودی از صورتگری منع بوده و روی 
م��ی آورد به این نقوش و این نق��وش را در خدمت کالم خدا 
قرار می دهد، به عشق این آیات توانایی های خودش را روی 
صفح��ه کاغذ می ریزد. هر چند که هیچ وقت هم خودش را 
منی دیده. ش��ام هیچ تذهیبی را در صفحات قرآن منی توانید 
پیدا کنید که اس��م تذهیب کارش آمده باشد. به خاطر اینکه 
اعتقاد بر این بوده که من خودم مخلوقم. اگر خلقی هم کردم 
عنایت او بوده. هر چه اینجا نقش شده نقش من نیست، نقش 

اوست که من وسیله اش بودم.

- به نظرتان درســت اســت که بگوییم طراحی نقوش، مادر 
هرنهای سنتی مثل تذهیب، تشعیر و ... است؟

در واقع، طراحی س��نتی، مادر متام هرنهایی اس��ت که در آن 
نقوش هست.

خب نقاش��ی از اول بوده ولی طراحی سنتی مکمل خیلی از 
هرنهاست. مثل نگارگری که در آن عنارصی مثل حیوان، بوته، 
درخت و طبیعت هست ولی موقعی که می خواهد در تزئینات 
وس��ایل زندگی مثل کجاوه، خیمه، زین، لباس و.. کاربردی می 
شود، نیاز است که کارهایی رویش انجام شود که آن نگارگری 
را به مراتب ظریف تر و زیباتر جلوه دهد. اینجاست که نقوش 

طراحی سنتی به عنوان عنارص تزئینی استفاده می شوند. اما 
نقوش، قبل از نگارگری، در تذهیب آمده اند یعنی نقش اول 
روی ساختارها و فضاهای خوشنویسی به وجود آمده است. در 
معرق کاری، منبت کاری، هجاری، قلم زنی، ملیله کاری، آینه 
کاری، کاشی کاری و هر چه که فکر می کنید نقش می تواند 
در آن کار بش��ود، کاربرد دارد. پس طراحی س��نتی، مادر متام 

هرنهای تزئینی است.

- آیا الزم است هرنمندانی که در رشته های مختلف هرنهای 
ســنتی مثل تذهیب و ... کار می کنند، با طراحی نقوش هم 

آشنا باشند؟
اگر آگاه باشند، خیلی بهرت است. ولی متأسفانه اآلن اینطوری 
نیس��ت. مثالً یک کاش��ی کار، فقط کاش��ی کاری می کند؛ 
طراح��ی اش را م��ی دهد به یک طراح. ش��اید بتواند طرحی 
را بزند، ولی تقلیدی اس��ت. خب مسلامً اگر هر کسی در هر 
زمین��ه ای که کار می کند بتواند از طراحی اش هم ش��ناخت 
داشته باشد، کارش از نظر خالقیت درجه بهرتی خواهد داشت. 
اآلن بیش��رت هرنمندان که کار می کنند، طراح نیستند؛ بلکه 

سازنده اند.

- قدیم هم همین طوری بوده، یا نه کســی که کاری انجام 
می داد. طرحش را هم خودش می زده؟

هر چه بوده، بهرت از اآلن بوده. آگاهانه تر بوده. حتی خود آن 
کسی که مثالً رصفاً کاشی کار بوده، علم طراحی را داشته و با 
مشورت کار می کرده. یعنی یک تبادل نظر وجود داشته بین 
طراح که چطور نقش بزند که آن کاش��ی کار بتواند در بیاورد 
و کاش��ی کار که چطور کار کند ت��ا، ظرافت های طرح حفظ 
بش��ود. این تبادل ها بوده ولی اآلن نه. اآلن شام می بینید 
طراح کار می کند بعد می دهد به کاشی کار. کاشی کار بهانه 
می گیرد که منی ش��ود. می ش��ود ولی چون اجرایش زمان بر 
هست، برایش رصف منی کند و می آید روی نقوش بزرگ کار 
می کند. نقوش بزرگ هم مشخص است. فضایی به ابعاد یک 
مرت در یک مرت، با ده تا تکه پر بشود راحت تر است یا با صد 
تکه؟ خب طرح صد تکه ای برایش زمان زیاد می برد، بنابراین 
ازش حامیت منی کند. چرا، چون پول خوبی برایش ندارد، چون 
کسی که می خواهد برایش پول بدهد درک این را ندارد. اینها 
همه عواملی اس��ت که دست به دس��ت هم می دهند و 
باعث می شوند که هرن تضعیف بشود و کم کم به فراموشی 

سپرده شود.

- یک دلیلش باید این باشــد که زمانه ما، زمانه رسعت است. 
حاال اشکالش این است که این هرنها، در بطن خودشان آرام 
حرکت کردن را دارند و اینجا به تضاد می خورند. به نظرتان چه 
باید کرد؟ آیا هرنهای سنتی باید خودشان را وفق بدهند یا ...

خ��ب ابزارهای زیادی آمده اس��ت دیگر. مثالً بعضی ها اآلن، 
روی استفاده از کامپیوتر در رشته ما متعصبند، خود من وقتی 
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هر چقدر چله کامن را بیشرت بکشی، تیر دورتر می رود. یعنی 
هر چه بیشرت به گذشته رجوع کنی هرنت از نظر خالقیت می 
تواند پرش بیشرتی داشته باشد. ولی وقتی کم بکشی، مثالً ده 
سال یا بیس��ت سال قبل را نگاه کنی چیزی برای گفنت نداری. 
هرنمند واقعی با آگاهی از گذشته تحول و خالقیت ایجاد می کند.

- پیشــنهاد شام به جوان هایی که عالقمند به هرنهای سنتی 
هستند چیست؟

خب هر چه که من بگویم، می شود شعار. به نظرم چیزی که 
می تواند جوانها را ترغیب کند به درس��ت کار کردن، عملکرد 
من اس��ت نه حرفم. با انتش��ار آثار، با گذاشنت منایشگاه های 
آثار. اینها را با زبان منی ش��ود منتقل کرد. شاید یک چیزهایی 
را بشود توضیح داد ولی برصی بودن تأثیر بیشرتی می گذارد. 
چون ناخودآگاه مخاطب می آید و سؤال می پرسد و مسیر را 
پیدا می کند. حاال چه از طریق من و چه از طریق افراد دیگر و 

سعی می کند پایش را جای پای درست بگذارد.

- اآلن که نزدیک به دو دهه در زمینه طراحی سنتی، نقوش و 
کالً هرنهای قرآنی کار کردید، چه احساسی دارید؟

هر چه زمان می گذرد، احس��اس می کنم کم��رت وقت دارم و 
خیلی چیزهای دیگر هست که یاد نگرفته ام. هیچ وقت نشده 
به خودم بگویم دیگر متام شد، استاد شدم، نبی زاده شدم، نه. 
هنوز مطالعه می کنم و از آثار قدیمی مشق می گیرم. هنوز 
فکر می کنم اول راهم. از طرف دیگر سنم دارد باال می رود و کم 
کم قدرت بینایی و دستم از لحاظ اجرای کار تضعیف می شود. 
درست است که اطالعات باال می رود ولی از نظر اجرا ضعیف 
می ش��ود. بنابراین باید تا این جایی را که یاد گرفته ام، رسیع 
منتقل کنم، چه به صورت آثار و چه به صورت درس دادن. به 

هر حال مدیونم.

- به آن آرامشی که طی صحبت هایتان اشاره کردید، رسیدید؟ 
یا حتی هر چند اندک، احساسش کرده اید؟

خ��ب اگر بگویم آره، می ش��ود تعریف از خودم. راس��تش را 
بخواهید من درس��ی در س��ال 71 یا 72 گرفتم که هنوز آن را 
به یاد دارم. منایشگاهی بود از آثار هرنمندان خراسان در منایشگاه 
گالیران. من تابلویی را کار کرده بودم به نام حرضت ابوالفضل )علیه 
الس��الم( که بر روی اسب نشسته، دستها قطع شده، خیلی متین 

رسش پایین است و رشمنده که آب را نتوانسته به خیمه برساند. 
کار از نظر اجرا چون با ذهنیت خودم و بدون استاد کار کرده 
بودم، ضعیف بود. فقط از نظر طراحی و نقاش��ی خوب بود. 
از نظر اجرای نگارگری هم در آن موقع نس��بت به سن خودم، 
خوب بود. با مرحوم استاد اتحاد آشنا شدم و کار جدیدی را با 
راهنامیی وی کار کردم به نام »غنای آزادی«. خامنی نشس��ته، 
یک چنگ دس��تش، دارد می زند. قسمت رس چنگ، رس اژدها 
و پایین چنگ رس یک ش��یر است و در قسمت رس چنگ یک 
قفس طالیی هس��ت که درش باز ش��ده و پرن��دگان آمده اند 

بیرون. هدفم از این کار این بود که تا زمانی که ظلم و ستم 
و زشتی و زیبایی نباشد آزادی معنی ندارد. این تابلو زیر نظر 
استاد کار شد و از نظر رنگ آمیزی، قلم گیری و اجرا نسبت 
به کار حرضت اباالفضل )علیه السالم( خیلی قوی تر بود. هر دو 
این تابلوها را در منایش��گاه گذاشتم و آثار دوستان دیگر هم 
بود. جالب اس��ت که مخاطبانی ک��ه در دفرت انتقادات نظر 
داده بودند، انگار اصالً این غنای آزادی را که در بهرتین مکان 
گذاشته بودم، ندیدند ولی آن کار حرضت اباالفضل )علیه السالم(  
را که به خاطر ضعیف بودن در گوشه ترین جا گذاشته بودم 
همه ازش اسم برده بودند. آنجا فهمیدم هر کاری که در راه 
خدا و امئه انجام بشود، بی تأثیر نیست و تصمیم گرفتم دیگر 
در همین راه قدم بردارم. هر کاری هم که تا حاال کرده ام در 

همین راه بوده.

رضوی دارد انجام می شــود، چاپ قــرآن های نفیس از روی 
نســخه های خطی کهن است که با هامن شکل اما با هزینه 
کمر به بازار می آید. کارهای اینطوری چقدر جواب می دهد؟

آن هم اگر آگاهانه باش��د، خیلی خوب است. قرآن هایی که 
چاپ ش��ده اگر از روی نس��خه های قدیمی باشد – که چند 
تایش را من دیده ام، همین طور بوده- خوب اس��ت. حداقل 
حسنش این است که یک رسمشق اصیل از طرح های قدیمی 
به کسانی می دهد که در این زمینه کار می کنند. در واقع این 
آثار ارزشمند از مخزن موزه ها و گنجینه ها بیرون می آیند و در 
دسرتس عالقه مندان قرار می گیرند و آنها می توانند بر اساس 

طرح های قدیم دست به نوآوری و خالقیت بزنند.

- شام در زمینه گرافیک و تایپوگرافی هم کار می کنید. نقوش 
در این آثار چقدر تأثیر گذارند؟

گفتم نقوش می توانند مکمل هرنهای دیگر باشند. تایپوگرافی 
خودش به عنوان هرنی که از حروف استفاده می کند، مستقل 
اس��ت ولی وقتی طراحی س��نتی و آگاهانه در آن وارد کنیم، 

تأثیرات خوبی را از جنبه برصی بر کار می تواند بگذارد.

- شام در آثار تایپوگرافی خودتان چقدر از این نقوش استفاده 
می کنید؟

من نقش��م را می آورم، چون نقش را دوس��ت دارم و چون 
نق��ش هایی که می زنم، تکراری نیس��ت و در آنها خالقیت 

هست.

- ویژگی منحرص به فرد آثار شــام، استفاده از همین نقوش 
است؟

فکر می کنم همین طور است.

- شام منایشگاههای بس��یاری در داخل و خارج کشور برگزار 
کرده اید و منایشگاه جایی است که هرنمند می تواند برخورد 
مستقیم مخاطب با آثارش را ببیند. در مورد آثار شام که اکرثاً با 
نقوش همراه بوده این واکنش ها به چه صورت بوده؟ آیا مردم 

به راحتی با نقوش ارتباط برقرار می کنند؟
با توضیحاتی که من می دادم بله، برایشان مهم بود. اگر اثری را 
توضیح منی دادم، شاید خیلی قشنگ و زیبا می دیدند و زیباتر 
از کارهای دیگر هم می دیدند، ولی منی توانستند درک کنند 
که چرا این زیباتر از آن ش��ده. وقتی توضیح می دادم که چه 
اصول��ی دارد، درک پیدا می کردند و با دید بازتری می دیدند. 

متأسفانه این کمبود آگاهی هست.

- شــام اگر بخواهید هرنهای قرآنی را دســته بندی کنید چه 
هرنهایی را نام می برید؟

در بحث کتابت، خوشنویس��ی هس��ت. در بح��ث تزئینات، 
تذهیب هست. خود تذهیب تکنیک های مختلفی دارد. مثل 
مرصع کاری، تشعیر، گره بندی. متام اینها مکمل نقش هستند. 

غیر از اینها جلدس��ازی، جعبه س��ازی، طالاندازی ها هستند. 
بیش��رت بر می گردد به توانای��ی و خالقیت هرنمند که چقدر 

هرنها را برای قرآن کاربردی کند.

- و در واقع طراحی نقوش، در همه اینها حرف اول را می زند؟
بله.

- هامن طور که می دانید جشنواره تذهیب های قرآنی تاکنون 
دو دوره در مؤسسه آفرینش های هرنی آستان قدس رضوی 
برگزار شده به نظرتان فعالیتهای این چنینی چقدر الزم است 
و چقدر مؤثر بوده و کال چشــم انداز آینده این جشنواره را 

چطور می بینید؟
جش��نواره تذهیب های قرآنی، با دو حرکتی که تا حاال انجام 
داده، خیل��ی رسیع جایگاه خ��ودش را به عنوان یک قطب و 
مرج��ع علمی محکم کرده چون فق��ط روی تذهیب متمرکز 
شده. کسانی هم که وارد شدند کسانی اند که فقط در همین 

رشته کار می کنند.
داوره��ا هم به طور تخصصی در همی��ن زمینه کار کرده اند. 
جدیت��ی که در انتخاب هیئ��ت داوری انجام ش��ده، خودش 
تأثیر زیادی برای کسانی که موشکافانه نگاه می کنند داشته. 
برداش��ت رشکت کنندگان این بوده که مس��یر، مسیر درستی 
اس��ت. این که در فراخوان خواس��ته شده کارها بر چه اساس 
و اصولی ارائه ش��وند، خودش در ایجاد این نگاه تأثیر داشته. 
قبالً اگر جشنواره ها یا منایشگاههایی برگزار می شد، این اصول 
نبود. هرکسی هر تذهیبی می آورد. ولی اآلن در این جشنواره 

دارد پایه گذاری می شود و الگو داده می شود.

- بازتاب این اقدامات در جامعه هرنمندان چطور بوده؟
بازت��اب ها هم مخالف اند، ه��م موافق. مخالف از جایی به 
وج��ود می آید که یک عده زیر س��ؤال م��ی روند. آنهایی که 
عمری را کور کورانه کار کرده اند، اآلن با این حرکت زیر سؤال 
م��ی روند. یک عده نه، در این زمین��ه کار می کرده اند، ولی 
کسی حامی ش��ان نبوده و حاال می بینند حامی ای دارند که 
درس��ت مسیر را می رود. بنابراین موافق می شوند. پس بر 
این اس��اس منی ش��ود انتقاد کرد که باید باشد یا نه. ما باید 
جایگاههایامن آنقدر صحیح باش��د که کس��ی ه��م که دارد 
کورکورانه کار می کند، به ش��یوه ما وارد شود و بتواند حرفی 
برای گفنت داشته باشد. اینها می تواند تأثیرات خود را به مرور 
زمان بگذارد. منی شود انتظار داشت که در عرض یکی دو سال 

درست بشود. زمان می برد. 

- به طور کلی هرنمندان با توجه به وضعیت هرنی امروز بهر 
است به شیوه های کهن روی بیاورند یا اینکه خودشان دنبال 

ابداعات و نوآوری باشند؟
ببینید، رو به کهن آوردن خوب است، چون به آدم آگاهی 
م��ی دهد، ولی تکرار کردن خوب نیس��ت. مثالی که از همه 
بزرگان شنیده ایم این است که گذشته مثل تیر و کامن است. 
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مقدمه
هرچند با تغییر وضع سیاس��ی ایران در آستانه قرن دهم 
هجری و انتقال قدرت از ترکامنان در غرب و تیموریان در 
رشق کش��ور به صفویان و همچنین رسمی شدن مذهب 
شیعه، تحولی عظیم در عرصه سیاست و به ویژه مذهب 
پدید آمد و انتظار می رود این تغییرات در عرصه حامیت 
هرن و سفارش آثار هرنی مؤثر افتد، اما باید اعرتاف کرد به 
رغم این تغییرات، روند تکامل و تحوالت هرنی دست کم 
در عرصه کتاب آرای��ی چندان تغییری نیافت و هرنمندان 
صف��وی در واق��ع وارث ه��رن دوران تیم��وری و ترکامنان 
بودند. اما زد و خوردهای سیاس��ی در غرب با عثامنیان و 
در رشق ب��ا ازبکان و همچنین وضع سیاس��ت داخلی، در 
تغییر مراکز هرنی و ش��کوفایی و رکود برخی از ش��هرها 
مؤث��ر بود. مثالً تربی��ز که در قرن نهم یک��ی از مهمرتین 
مراک��ز هرنی ایران بود، ش��کوفایی اش تنها تا زمان انتقال 
پایتخ��ت صفویان به قزوین)955ق( پایید و از آن پس به 
هیچ روی ش��کوفا نش��د. در این میان، شهرهایی همچون 
قزوی��ن، مش��هد و حتی ی��زد و کرمان که ت��ا پیش از این 
چندان ش��کوفا نبودند، در بره��ه هایی از تاریخ به مراکز 
مهم هرنی تبدیل شدند.  اما در این میان، شیراز همچنان 
برق��رار بود. چنان که در دورههای پیش نیز از مراکز مهم 
کتابآرایی به ش��امر میرفت. مرکزیت ش��یراز دست کم  از 
آغاز قرن هش��تم تا پایان قرن دهم هجری روندی مداوم 
داشت. از دوره فرمانروایی اتابکان، آل اینجو و آل مظفر، 
و همچنین دوران درخش��ان تیموری – اسکندر سلطان و 
ابراهی��م س��لطان- و پس از آن در دوره ترکامنان، ش��یراز 
هم��واره مرکزی برای تولید نس��خه های نفیس و صاحب 
ش��یوه خاصی در کتابآرایی بود. بنابرای��ن با توجه به این 
س��یر تدریج��ی و مداوم تح��والت هرنی در ای��ن عرصه، 
اگ��ر بخواهیم وضع هرنهای مرتبط ب��ا کتاب آرایی مانند 
تذهیب را در دوره صفوی بررس��ی کنی��م، باید به دنبال 
تحوالتی باش��یم که ادامه هامن سنتهای کتاب آرایی دوره 

پیشین است.

مخترصی درباره تذهیب در دوره صفوی
در ادام��ه رون��د تکامل و تح��ول تذهی��ب در آغاز دوره 
صفوی، س��بکهای جدی��دی در کتاب آرایی ش��امل مصور 
س��ازی کتب و تذهیب نس��خهها پدید آمد. در نخس��تین 
دهه های قرن دهم، س��بک ترکامن��ان که مخصوص تربیز 
و ش��یراز نیمه قرن نه��م بود، رفته رفته ج��ای خود را به 
سبک جدیدی داد که آمیزه ای از هرن تیموریان - یا شیوه 
خراس��ان-  و ترکامنان بود.)جیمز، 113:1381( این تلفیق 
در مصورس��ازی ه��م روی داد که نتیج��ه آن پدید آمدن 
مکتب تربی��ز دوم بود. در این دوره میان تذهیب قرآن و 
دیگر کتب تفاوت چندانی نبود. بررس��ی چگونگی تکامل 
تذهی��ب در این دوره، به س��بب نبود آث��ار رقمدار کاری 

مش��کل اس��ت زیراکه اغلب، نام کاتب و مذهب نس��خه 
های قرآنی این دوره نامعلوم اس��ت و سندی وجود ندارد 
که محل کتابت و تذهیب یا نام سفارش دهنده نسخه ها 
را مش��خص کرده باشد. اما در نس��خه ه ای غیر مذهبی، 
معم��والً نام کات��ب و ُمذّهب و برخ��ی از دیگر اطالعات 
وجود دارد. )جیمز، 1381: 113( ویژگی کلی نس��خه های 
این قرن بدین گونه اس��ت ک��ه اوالً منت آنها با آمیزهای از 
خطوط مختلف شامل ثلث و محقق، در کتیبه های بزرگ 
اغلب در باال و پایین و گاه وس��ط صفحه نوش��ته شده و 
بقیه منت به خطوط خفی مانند ریحان و نس��خ اس��ت که 
در بین کتیبه ها جای گرفته است. این ویژگی را در نسخه های 
ق��رن نهم نی��ز به وفور میتوان دید. ب��ا این تفاوت که در 
منونه های قرن نهم ش��یراز و خراس��ان، تنوع صفحهآرایی 
بس��یار بیش��رت اس��ت. )صحراگرد، 1387، 24و25( گویی 
هرنمندان قرن دهم از آزمون س��بکهای مختلف هرنمندان 
قرن نهم بهره گرفته و یک شیوه مشخصی را پی افکنده و 

در همه آثار، آن را به کار گرفتند. 
از ابداع��ات دیگر تذهیب در ای��ن دوره، باید به افزودن 
صفحات��ی ب��ه قرآن اش��اره ک��رد ک��ه غالب��اً در بردارنده 
تذهیبهای پرکار و مجلل است. این صفحات عبارت است 
از صفحهای در بردارنده ترنجی تذهیب شده که عباراتی 
از قرآن در خود دارد و این عبارات غالباً به مس��ئله ش��ان 
نزول قرآن و مل��س آن با بدنی پاک داللت میکند. )لینگز، 
1377، 12( افزون بر اینها، در این دوره رس��م بر این بود 
که دعای ختم و فالنامه را نیز به صفحات پایانی بیفزایند 
ک��ه این صفحات نیز دربردارنده تذهیبهایی پرکار اس��ت. 
دعای ختم، مربوط به پایان قرائت منت قرآن است و فال نامه 
نیز منوداری از حروف عربی اس��ت که توضیح آن غالباً به 
زبان فارس��ی است و س��عد و نحس طالع را در ارتباط با 

حروف بیان میکند. )جیمز، 1381 :115(
 به نظر میرس��د اگ��ر بخواهیم یکی دیگ��ر از ابداعات و 
تحوالت تذهی��ب در زمینه طراحی را در این دوره مطرح 
کنیم، باید از تلفیق عنارص اس��لیمی و ختایی در یک فضا 
یاد کرد. اگر منونه های پیش از دوره صفوی بررسی شود، 
به ویژه آثار مربوط ب��ه هرات، خواهیم دید در این آثار، 
هرنمندان در یک صفحه ُمذّهب، بخش��های جداگانهای از 
صفحه را به نقوش اس��لیمی و ختایی اختصاص داده اند. 
)صحراگ��رد، 1389( این در حالی اس��ت که در قرن دهم 
فضای صفحه همگی پر از نقوش اس��لیمی و ختایی است 
که با تفوق نقش اسلیمی در کنار هم قرار گرفته اند. این 
خصوصیت تا کنون نیز رایج اس��ت و سابقه آن به همین 

دوره میرسد. 
چنان که پیش��رت گفته ش��د از آنجا که نس��خه های دارای 
ترقیم��ه این دوران انگشتش��امر اس��ت، آگاه��ی های ما 
درباره هرنمندان بس��یار محدود اس��ت. یکی از مهمرتین 
ُمذّهب��ان این عرص، میرعضد اس��ت که نام خود را غالباً با 

وارث هنــر دوران تیموری و ترکمــانان

حسین رزاقی، محمد مهدی صحراگرد 
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کتاب آرایی دگرگونی هایی رخ داد که آن نتیجه کم شدن 
حامیتهای درباری و ثرومتندان وابس��ته به دربار از کتابت 
و تهیه نس��خه های مجلل اس��ت. این مسئله که در واقع 
نوعی ضعف در حامیت هرنی به ش��امر می��رود، تاثیری 
ش��گرف بر کتاب آرایی به جا گذاشت. در نتیجه این امر، 
اوالً اندازه نس��خه ها به قطعه ای کوچک گرایید و به تبع 
آن از رواج قلم های درش��ت ان��دام مانند ثلث و محقق 
در کتابت نس��خه ها به طرز چشمگیری کاسته شد و در 
عوض بیش��رت نسخه های قرآنی به خط نسخ و گاه ریحان 
کتابت میش��د. دیگر اینکه مذهب��ان، صفحات کمرتی از 
نس��خه ها را به تذهیبهای مجلل آراستند. از نظر طراحی 
نیز سبکی غالب شد که در قرن دهم شکل گرفت و کمرت 
ابداع و خالقیتی در آن پدید آمد. این مسئله سبب نوعی 
رکود در کتاب آرایی ش��د. اما رونق دوباره کتابت و تهیه 
نس��خه های قرآنی در دوران ش��اه سلطان حسین صفوی 
پدید آمد که نتیجه آن ظهور خوشنویسانی همچون میرزا 
احم��د نیریزی )بیان��ی، 131382: 128( بود که این بحث 

خود نیازمند مجال دیگری است.

کتاب نامه

بیانی، منیژه و دیگران. کامل آراس��تگی، ترجمه پی��ام بهتاش، تهران، 

کارنگ، 1382.

جیمز، دیوید. پس از تیمور، ترجمه پیام بهتاش، تهران، کارنگ، 1381.

ریش��ارد، فرانس��یس. جلوههای هرن پارس��ی، ترجمه ع. روح بخشان، 

تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 1383.

صحراگ��رد، مهدی. مصحف روش��ن )معرفی نس��خه ه��ای خطی در 

موزههای شیراز(، تهران، فرهنگستان هرن، 1387.

»تذهیب خراسان در دوره تیموری«، در: هرننامه، 

لینگ��ز، مارتی��ن. هرن خط و تذهی��ب قرآنی، ترجمه مه��رداد قیومی 

بیدهندی، تهران، گروس، 1377.

»عضداملذّهب« رقم زده اس��ت و نسخه ای از دیوان امیر 
خرسو دهلوی را در ش��یراز تذهیب کرده است. )ریشارد، 
1383: 114( همچنین برخی از هرنمندان مانند »شیخی«، 
»محم��ود«، و »حس��ین« نی��ز رقمهای��ی هم��راه با لقب 
»ُمذّهب« دارند، ولی اطالعات بیش��رتی از آنان در دست 
نیس��ت. همچنین هرنمندی به ن��ام »غیاث الدین ُمذّهب 
مش��هدی« را می توان نام برد که در سال 908ق، تذهیب 
منظومه ای از س��نایی را به عهده داش��ته است )ریشارد، 

 .)126 :1383
 اما یکی از مذهبان مش��هور این عرص، »روزبهان شیرازی«
 اس��ت که در ح��دود س��الهای 954 – 920 ق در ش��یراز
 فعالیت میکرد و چندین نس��خه از او به جا مانده اس��ت.
 او در خوشنویس��ی و تذهیب مهارت داشت و نسخه های
 به جا مانده از او گ��واه مهارتش در اجرای دقیق تذهیب
 و خوشنویسی است. از آن جمله میتوان از قرآن کتابخانه
 چس��رتبیتی یاد کرد ک��ه تذهیب��ش دارای ترکیب بندیهای
 مختلف ش��امل نقش طوماری اس��لیمی مواج و رنگارنگ

 بر زمینه های دندان موش��ی سبز و زرد و آبی و قهوهای
 اس��ت. )جیمز، 1381: 149( او در یک��ی از آثارش خود را
 »روزبه��ان بن حاجی نعی��م الدین کات��ب« معرفی کرده
 اس��ت. از این رو بی ش��ک او فرزند نعی��م الدین یکی از
 خوشنویس��ان مش��هور ش��یراز در اوایل قرن دهم هجری
 ش��یراز اس��ت. و نعیاملدین نیز در یکی از آثارش خود را
 »نعیم الدین بن صدر الدین ُمذّهب« معرفی کرده اس��ت
 )جیمز، 1381: 145(که در این صورت مش��خص می شود
 در درجه نخس��ت، پدران روزبهان، خوش��نویس و مذهب
 ب��وده اند و دیگر اینک��ه صدرالدین نام یک��ی از مذهبان
 دیگر ش��یراز اس��ت که احتامالً در اواخر قرن نهم و اوایل
 ق��رن دهم هجری یعنی آغاز دوران صفویه در ش��یراز

 می زیس��ته اس��ت. )صحراگرد، 1387: 59(
آنچه گفته ش��د مرب��وط به وضع تذهی��ب و کتابآرایی 
در ق��رن ده��م، یعن��ی آغ��از صفویه و ش��کوفایی هرن 
ایران است که بی ش��ک بر ابداعات هرنمندان تیموری 
و ترک��امن اس��توار بود. اما پس از ق��رن دهم در زمینه 
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اگر بخواهیم س��یر تحول خط و هرن خوشنویسی را دنبال 
کنیم، باید ابتدا از دیوار نوش��ته های درون غارها سخن به 
می��ان آوریم. چرا که خط قبل از آنک��ه به مقوله هرن وارد 
ش��ود، به عنوان اولی��ن عنرص در حوزه ارتباطات انس��انی 
تول��د یاف��ت. از آن زمان تاکنون، فرم و هویت خط بس��ته 
به س��لیقه و حتی عقاید دینی و آیینی قومی و جغرافیایی 
ملل مختلف، دچار تحوالت مختلف و متنوعی شده است.  
این تحول بیش از هرجایی در متدن ایرانی اس��المی، اتفاق 
افتاد و می توان گفت از این تحول به بعد، خط در رسزمین 
اس��المی به خصوص ایران و عثامنیه قدیم، به خوشنویسی 

تغییر ماهیت داد.
خوشنویسی در این معنا، رسالت خود را در ابالغ آیات الهی، 
منابع وحی، کلامت قصار، پندها و موعظه ها می دانس��ت. 
بزرگان ما در طول زمان بیش از همه، در راه انتقال مفاهیم 
الهی از خوشنویسی بهره برده اند. اولین کاتب پیام وحی را 
به امیراملومنین نسبت داده اند و ایشان را اولین استاد خط 
و هرن خوشنویسی در قلمرو رسزمینهای اسالمی دانسته اند.
ب��ا چنی��ن رویک��رد و رس��التی هرنمن��دان م��ا در ج��ای 
جای رسزمین اس��المی در ط��ول زمان به خل��ق آثار هرن 
خوشنویس��ی پرداخت��ه ان��د. از ای��ن فضیل��ت هرنمندان 
مشهدی نیز بی بهره منانده اند. استاد علی اکرب اسامعیلی 
تبار، معروف به اس��امعیلی قوچانی)متولد1323 – قوچان( 
یکی از همین هرنمندان اس��ت که در قوچان متولد ش��د و 
در همین ش��هر به شاگردی اس��تاد توفیقی نائل شد. او در 
تهران نیز در محرض اس��اتیدی چون س��ید حسن میرخانی، 
ابراهی��م بوذوی و نجفی زنجانی، حض��ور یافت و توانایی 
خود را در زمینه خط نستعلیق، شکسته، خط نسخ و ثلث 

به حد اعالء رسانید.
او مؤلف 35 جلد کتاب در زمینه خط و خوشنویسی است 
و بیش از ده ها منایشگاه داخلی در شهرهای مشهد، تهران، 
ساری، رامرس، گرگان، بیرجند، گناباد، طبس و ... و ده ها منایشگاه 
خارجی در ترکیه، س��وریه، الهور، اس��الم آباد، بلغارستان و 

... برگ��زار کرده 
اس��ت.  در س��ال 

1350 ب��رای اولین بار 
قرآن��ی را در قط��ع بزرگ 

رشوع ب��ه کتابت ک��رد و حدود 
200 صفح��ه از آن را پی��ش برد اّما 

متأس��فانه به دلیل ع��دم امکانات کافی 
و حامیت از سوی مس��ئوالن موفق به کامل 

کردن آن نشد.  این قرآن هم اکنون در موزه آستان 
قدس رضوی نگهداری می شود. چند سال قبل برای بار 

دوم ب��ه کتاب قرآن در قطع بزرگ اقدام کرد و حدود 100 
صفحه از آن را نوش��ت. اما ب��از به علت نبودن امکانات و 

فضای کافی موفق به امتام کار نشد.
 حاال پس از س��الها کار و تدریس، بازنشس��ته اداره ارش��اد 
خراسان است و برای سومین بار رشوع به کتابت بزرگرتین 
ق��رآن جهان در 700 صفحه و بر روی صفحاتی از پارچه به 

ابعاد 1/75 مرت در 2/5 مرت کرده است.
این قرآن بهانه ای شد تا به رصف یک استکان چای داغ پای 

صحبتهای ایشان بنشینیم.

- این قرآن چه ویژگی ای دارد که از بقیه متامیزش می کند؟ 
آیا این تفاوت تنها در قطعش است؟

- خیر، تنها در قطعش متفاوت نیس��ت بلکه ویژگی هایی 
دارد ک��ه خاص این قرآن اس��ت از جمل��ه اینکه هر جز آن 
دقیقاً 20 صفحه اس��ت. همچنین تا اآلن سعی بر این بوده 
که بس��م الله هر سوره، رس صفحه باشد، در صورتی که در 
قرآن های دیگر در وس��ط صفحه هم ق��رار دارد. عالوه بر 
این ها هر سوره با یک نوع بسم الله آغاز شده است. یعنی 
ما 114 س��وره داریم؛ بنابراین 114 نوع بس��م الله با انواع 
خطوطی نظیر کوفی، نسخ، ثلث، نستعلیق، دیوانی، رقعه، 
رقاع و ... در این قرآن به چشم می خورد. هر جز یک طرح 
تذهیب م���جزا دارد؛ بنابراین در کل قرآن 30 طرح تذهیب 

با استاد علی اکرب اسامعیلی قوچانی؛ خوشنویس بزرگرین قرآن جهان

می خواهـم کار را بــاالخره متـام کنم ... 
سامنه ترحمی یوسفی
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به پایان برسد.

- اســتاد علیرغــم اینکه کتابت این قرآن نفیس توســط 
شــام، یعنی یکی از بزرگرین خوشنویسان ایران، انجام 
می شــود، اّما متأســفانه تذهیــب آن از کیفیت چندان 
مطلوبی برخوردار نیســت. نوع رنگ گذاری و قلم گیری 
در تذهیب بســیار مهم اســت اّمــا این جا انــگار این 

ظرافتها اصالً به چشــم هم منی خورند!
- بله. اگر رشایط مالی مساعد باشد، دو سه اکیپ تذهیب کار 
این جا استخدام می کنم تا هم رسعت کار را باال بربند و هم 
کیفیت اجرا را. متأس��فانه به دلیل عدم امکانات مالی، متام 
بچه هایی که این جا کار می کنند، یا کارآموز دانش��گاهها 
و هرنس��تان ها هستند، یا افرادی هستند که فی سبیل الله 
مش��غول به کارند و رای��گان کار می کنند و منی توان توقع 
زیادی داش��ت. بنابراین چگونه می ش��ود با این رشایط به 

کار رسعت بخشید و انتظار تذهیب حرفه ای هم داشت!

- اّما با این وجود طرح های تذهیب به نظر اصولی می آیند؟
- بله طرح ها توسط اساتید تذهیب کار مشهدی نظیر نبی 
زاده، قاسمی، رزاقی، عطاپور و ... طراحی می شوند و سپس 

توسط این بچه ها اجرا می گردند.

- منتقل کردن طرح تذهیب در قطع بزرگ روی ســطح به 
این بزرگی کار بسیار مشکلی است. چگونه طرح را منتقل 

می کنید؟
- به وسیله چاپ سیلک طرح را روی پارچه انتقال می دهیم. 
این ش��یوه دو حس��ن دارد. یکی اینکه رسعت عمل را باال 

می برد و دوم اینکه بسیار متیز منتقل می شود.

- نوشنت با مرکب روی بوم های معمول کار آسانی نیست، 
پارچه را چگونه آماده ســازی کــرده اید و برای آهار آن از 
چــه موادی بهره گرفته اید که بــه این خوبی منت روی آن 

می نشیند؟
برای زیرس��ازی بوم از رنگهای اکرلیک به همراه نوعی رنگ 
ب��ه منا پی یو اس��تفاده می کنم که 4 ب��ار هر طرف پارچه 
زیرس��ازی می ش��ود سپس با آس��رت مخصوصی روی آن را 

می پوشانم.

- معموالً مرکب های سنتی ماندگارترند. شام چه نوع مرکبی 
اســتفاده می کنیــد؟ آیا مرکب خاصی اســت و اینکه چه 
ابزاری را جایگزین قلم نی کرده اید که نیاز شام را در این 
پروســه طوالنی بر طرف کند؟ چون معموالً خوشنویسان 
برای نوشنت کارهایی با ابعاد کوچک تر با یک قلم خیزران 
معمولی رشوع می کنند و تا آخر پیش می روند. آیا شــام 
بــرای کار با این ابعاد وســیله خاصــی را  به جای قلم نی 

تدارک دیده اید؟

- حدود 40 س��ال پیش مرحوم اس��تاد میرخان��ی در تهران 
مرکب مخصوصی را به نام مرکب معصومی به من معرفی 
کردن��د  که تا االن هنوز با آن مرکب می نویس��م. در مورد 
قلم نی هم  خیر، ابزار خاصی منی خواهد. من هم با هامن 

قلم نی معمولی کتابت می کنم.

- پس این مرکب ماندگاری چندانی هم ندارد؟
- ببینی��د، برای طرح های تذهیب از رنگهای اکرلیک و آب 
طال استفاده می کنیم به علت اینکه قابل شستشو هستند. 
یعنی بعد از اینکه خشک می شوند، حتی اگر آب هم روی 
آن بریزد، اتفاق خاص منی افتد و به کار صدمه ای منی زند. 
اما برای مرکب منی شود از این نوع رنگها استفاده کرد چون 
قرآن است و باید در صورت خطا در نوشنت، فرصت اصالح 

آن را نیز داشته باشیم.

- نوشــنت قرآن چقدر زندگی روزمره شــام را تحت الشعاع 
قرار داده است؟

- نظم خاصی به زندگی ام بخشیده است. ساعت را ببینید 
روی چه عددی کوک اس��ت؟! من هر شب یک ربع به 3 از 
خ��واب بر می خی��زم، وضو می گیرم ی��ک صفحه قرآن 
م��ی خوانم و بعد رشوع به کتاب��ت قرآن می کنم. پس از 
اذان، مناز می خوانم و باز دوباره به نوشنت ادامه می دهم 
تا 5 صبح که صبحانه می خورم و باز ادامه کار و شب هم 
10 می خوابم. دو س��ه سال اس��ت که این برنامه هر روزه 

ام شده است.

- بــا توجه به قطع بزرگ قــرآن آیا مکان خاصی را برای آن 
پیش بینی کرده اید؟

- فعالً فکر نکردم به کجا بدهم، فقط می نویسم.

- ضمــن تشــکر از همراهی تان، می خواســتم بدانم چه 
صحبتی با متولیان هــرنی دارید، یا اگر حرفی باقی مانده 

است بفرمائید ...
- متام اجرای این پروژه با هزینه شخصی خودم است. کاش 
مس��ئوالن الاقل یکبار رسکشی کنند و ببینند این جا چقدر 
کار داری��م. کاش آنها، بچه های��ی را که این جا بدون هیچ 
چشم داشتی دارند کار می کنند را تأمین کنند تا الاقل آنها 
تشویق شوند و با انگیزه بیشرت به کار ادامه دهند. چون اگر 
بچه ها خوب و رسیع کار کنند رسعت کار هم باال می رود.
من دیگر پیر ش��ده ام. دس��تم می لرزد. مثل س��ابق 
منی نویس��م. به فردا امیدی نیس��ت. م��ی خواهم کار را 

باالخره متام کنم...

به چش��م م��ی خورد. 
در مورد جلدش هم به این 
فکر می کن�����م که ان شاء الله 
بعد از امتام کار، روی آن را به ش��یوه 
میناکاری تزئین کنم. مش��ابه دربهای حرم 
مطهر امام حس��ین )علیه السالم( که به شیوه 

میناکاری آنها را آراستم.

-چه شد که به فکر نوشنت بزرگرین قرآن جهان افتادید؟
-در کتابهایی راجع به انواع خطوط می خواندم که شخصی 
قرآنی را به اندازه نگین انگشرت کتابت کرده است. سپس آن را 
نزد حاکم زمان می برد. حاکم نه تنها او را تشویق منی کند بلکه 
او را توبیخ هم می کند و می گوید قرآن به این عظمت چرا 

به اندازه نگین انگشرت!
م��ن هم به این فکر افتادم ک��ه کاری منحرص به فرد انجام 
دهم. اینک��ه قرآنی کتابت کنم که تنه��ا در ابعادش بزرگ 

نباشد، بلکه بزرگی اش را هم به تصویر بکشم.

- تا کنون قرآنی به این بزرگی کتابت شده است؟
ت��ا جایی که خرب دارم تا االن چنین کاری را نه دیده ام و نه 
شنیده ام. منی دانم شاید هم در گوشه ای از دنیا کسی مثل 

من مشغول نوشنت قرآنی به این عظمت باشد.

- چرا برای کتابت این قرآن از دو نوع خط نسخ و ثلث تو امان 
استفاده کرده اید؟

- برای تنوع بیشرت و اینکه یکنواخت نباشد. بعضی وقت ها 

کتاب هایی را از اس��اتید دانش��گاه ها می بینم که اصالً 
رغب��ت منی کن��م آنها را مطالعه کنم؛ چ��ون صفحه آرایی 
مناسبی ندارند. صفحه پر است از نوشته های ریز و درشت 
و هر لحظ��ه انگار کلامت می خواهن��د از صفحه رس ریز 
شوند. شاید به این دلیل از دو نوع خط استفاده کردم تا از 

یکنواختی جلوگیری کنم.

- اما باز هم با اینکه دو نوع خط به کار برده اید، در مجموع 
در کل صفحــات، مــا این یکنواختی را احســاس می کنیم. 

صفحاتی شبیه به هم باز تکرار می شوند و تکرار ...!
- بله همین طور است. اما بیشرت از این آزادی عمل نداریم، 
چون قرآن است. در کتابهای دیگر می شود با انواع خطوط 
بازی کرد، اما در قرآن منی شود. مثالً در کتابی که جزء سی ام 
قرآن را نوش��ته ام، هر سوره با یک نوع صفحه آرایی خاص 
تزیین ش��ده اس��ت که هیچ کدام ش��بیه به دیگری نیست 
و با نوع متفاوتی از خط کتابت ش��ده اس��ت. یا در کتاب 
کالم جاوید حرضت رس��ول )صل الله علیه و آله و سلم( که دارای 40 
صلوات اس��ت، هیچ کدام از سطرها شبیه به دیگری نوشته 

نشده.

- چرا از ثلث ترکیبی برای کتابت اســتفاده کرده اید. ما در 
قــرآن های قدیم می بینیم کــه اگر هرنمندان از ثلث برای 
کتابت قرآن بهره گرفته اند از نوع ســطری آن بوده اســت 
تا خوانایی کافی برای مخاطب داشــته باشد. مثالً در قرآن 
ابراهیم ســلطان که متعلق به دوره تیموری است ما ثلث 
سطری را می بینیم که از خوانایی  کافی برخوردار است یا 
در قــرآن های دیگر نظیر عالء الدین. اما این جا این گونه 

نیست؟
- این قرآنی که می بینید و مقابل شامس��ت، دومین قرآنی 
است که در قطع بزرگ کتاب کرده ام. در کتابت آن قرآن از 
ثلث ترکیبی اس��تفاده کرده بودم اّما برای کتابت قرآن اخیر 

از ثلث سطری استفاده کرده ام.

- ایــن کار را از چه زمانی رشوع کــرده اید و تاکنون چند 
درصــد از کار را پیش برده اید. پیش بینی می کنید کتابت 

آن تا کی به پایان برسد؟
- عی��د غدیر س��ال 88 رشوع به کار ک��ردم و تاکنون حدود 
یک س��وم از کار را پیش برده ای��م. در مورد پایان کار هیچ 
چیز معلوم نیست؛ چون رشایط آینده اصالً مشخص نیست. 
رشایط مالی، رشایط همکاری دوستان تذهیب کار و ... . من 
برای نوش��نت هر صفحه دو روز وقت می گذارم در صورتی 
که برای انجام تذهیب آن، هر صفحه حداقل 10 روز طول 
می کش��د و این دو اصالً با هم تناسب ندارند. بنابراین کار 

عقب می ماند.
ش��اید اگر به همین شکلی که هم اکنون پیش می رویم، با 
همین نیروها کار را ادامه دهیم، حداقل ش��ش س��ال دیگر 
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زن��ده به گور ش��دن پنه��ان منی کرد وقتی می دانس��ت که 
ای��ن موضوع از جانب پروردگار نکوهیده شده اس��ت: » و 
هنگامی که به یکی از آنها بش��ارت دهند دخرت نصیب تو 
شده است، صورتش )از ناراحتی( سیاه و بشدت خشمگین 
می گردد؛ به خاطر بش��ارت بدی که به او داده شده از قوم 
و قبیله ی خود پنهان می ش��ود؛ )و منی داند( آیا آن دخرت را 
با قبول ننگ نگه دارد یا )زنده( در خاک پنهانش کند؟! آگاه 

باشید که بد حکم می کنند.« ) آیه ی 58 سوره ی نحل(

حاال قرن هاس��ت که از بعثت پیغام��رب خوبی ها- حرضت 
محم��د مصطف��ی )ص( – می گ��ذرد. امروز هر مس��لامنی 
ب��ه گونه ای نگاه داری از این معج��زه ی بی مانند را یکی از 
وظایف خود می داند. در این میان هرنمندانی هس��تند كه 
گاه ب��ا خل��ق هرنهایی همچون خوش نویس��ی و تذهیب، 
به روش��ن كردن زوایای هرنی پنهان در این كتاب آس��امنی 

می پردازند.
در همین راس��تا یك��ی از برجس��ته ترین موزه هایی كه به 
نگاه داری از مجموعه قرآن های نفیس و شاه كارهای هرنی 
قرون اولیه اسالمی پرداخته است ، گنجینه قرآن آستان قدس 
رضوی است كه در 22 بهمن سال 1364 هم زمان با هفتمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی گشایش یافت. اهمیت این 
گنجینه به قرآن های نفیس منس��وب به پیشوایان معصوم ) 
امام علی، امام حس��ین، امام حسن، امام سجاد و امام رضا 
– درود خدا بر آنها باد-( می باش��د؛ قرآن هایی كه به خط 

كوفی و بر روی پوست آهو نوشته شده اند. 
این قرآن ها و همچنین قرآن های دیگری كه به خط خطاطان 
مشهور جهان اسالم با تذهیب و طرح های بی نهایت زیبا و 
ظریف نوش��ته ش��ده اند، دیدگان هر بازدید كننده ای را در 
برابر طراوت و لطافت خود مس��حور و مبهوت می س��ازد. 
در این گزارش رسی به این گنجینه زده ام و به کمک  سید 
محمدرضا فاضل هاش��می، رئیس اداره مخطوطات سازمان 
كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوی سعی 
ک��رده ام نگاهی، هر چند کوتاه، بر مهم ترین ویژگی های 
هرنی برخی از مشهورترین نفایس موجود در این گنجینه، 

بیندازم. در این بازدید همراه من باشید...

دیباچه ای بر گنجینه قرآن
پش��ت رس گذاش��نت چندین پله كافی اس��ت تا م��ن را به 
دیباچ��ه ی یك��ی از گنجینه های بی نظی��ر قرآن های خطی 
دنیا برس��اند. در ای��ن دیباچه كه قب��ل از ورود به گنجینه 
قرآن قرار گرفته اس��ت،، مجموعه ای از قیچی ها، دوات های 
ریختن��ی مربوط به قرن ه��ای 13 و 14 ه.ق، یك قلم تراش 
زنجان و چند قاش��ق تحریر به چشم می خورد. همین طور 
چندی��ن تابلوی زیبا كه یكی از آنه��ا زیارت نامه ی حرضت 
رس��ول اكرم )ص( و وارث بوده كه با ق��اب منبت كاری، بر 
روی چوب گالبی كنده كاری شده است. به تدریج كه جلوتر 

می روم، این قلمدان های مقوایی مصور است كه خودمنایی 
می كند. قلمدان هایی مربوط به قرن 13ه.ق كه با تصاویر و 
یا سوره هایی از قرآن كریم مزین شده است. در ویرتین های 
بعدی هم قطعه ای از پرده ی كعبه ی معظمه قرار گرفته كه 
به زیبایی آیه ی 96 از سوره ی آل عمران بر روی آن گالبتون 
دوزی ش��ده و آق��ای علی محمد بش��ارتی آن را به گنجینه 

اهدا كرده است.

توجه  به ترتیب در بازدیدها، سیر تطور خط و تذهیب را به بازدید
كنندگان نشان می دهد

با ورود به گنجینه، با آنكه هم از س��مت راس��ت می توانم 
بازدیدم را آغاز كنم و هم از س��مت چپ و حتی از سمت 
میان��ی گنجینه، ترجیح می دهم این مس��یر را  از راس��ت 
ب��ه چپ ادام��ه دهم. موضوع جالبی كه بع��د از بازید در 
گفت و گو با رئیس اداره مخطوطات س��ازمان كتابخانه ها، 
موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوی، به آن پی می برم 
این اس��ت كه اگر به گفته ی وی همه ی بازدیدكنندگان در 
هنگام بازدید، به همین ترتیب )راس��ت به چپ( قرآن های 
باارزش و هرنی موج��ود در گنجینه را از نظر بگذرانند، به 

سیر تطورخط، تذهیب و هرن كتاب آرایی پی می برند.
رئی��س اداره مخطوطات س��ازمان كتابخانه ه��ا، موزه ها و 
مركز اس��ناد آس��تان قدس رضوی،  به س��یر تحول  خطوط 
كوفی هم اشاره می كند و می گوید: این خط ها از كوفی به 
كوفی دوره تكامل، نس��خ كهن، نسخ معمولی، نستعلیق و 
سپس خطوط شش گانه  ای كه یاقوت مستعصمی – خطاط 
مشهور دربار املستعصم بالله از خلفای عباسی- آن را ابداع 

كرده است، تبدیل می شوند.
س��ید محمدرضا فاضل هاش��می، به تع��داد 16 هزار قرآن 
خطی موج��ود در كتابخانه ی مركزی آس��تان قدس رضوی 
و به منایش گذاش��نت 90 نس��خه از این قرآن های نفیس و 
برگزیده در گنجینه ی قرآن اش��اره می كند و بعد می گوید: 
این مصاحف رشیف توسط مرحوم گلچین معانی انتخاب 
شده اس��ت. وی گرد هم آوردن قرآن های كریم را به لحاظ 
تطور در خط قرآن، از كوفی تا نس��خ و نس��تعلیق، یكی از 
ویژگی ه��ای اصلی موزه ی قرآن كریم بر می ش��مرد. فاضل 
هاش��می می افزاید: با توجه به این كه جلد س��ازی بر روی 
قرآن كریم ابتدا روی چوب، س��پس چرم و بعد چرم رضبی 
و بعد در دوره ی تیموری، جلدهای سوخت و معرق بود و 
در دوره ی زندی��ه و قاجاریه هم، جلدهای روغنی متداول 
ش��دند، می توان گفت به گونه ای در این گنجینه با یك سیر 

تحول در جلد سازی قرآن های كریم نیز مواجه هستیم.

نگاهی بر چند شاهكار هرنی وخطی  
پس از مشاهده قرآن بسیار زیبایی كه با خط كوفی مشكول 
ازس��وی ش��خصی به نام عثامن بن وراق نوشته شده است، 
نظر رئیس اداره مخطوطات س��ازمان كتابخانه ها، موزه ها 

نگاهی کوتاه به گنجینه نفایس قرآنی آستان قدس رضوی

هنــگامه ای از رنگ ها و نقــش ها 
در معجــــزه ای بی بدیل

حوریه فالح

"محمد)ص( هنوز در غار حراء  گرم گفتاری غم آلود بود:
محمد گرم گفتاری غم آلود است و خور دیری است مرده   

غار تاریک است
و من چیزی منی بینم  ولی گوشم به گفتاراست
تو گویی رنگ غمگین کالمش  را که می گوید:

خدای کعبه! ای یکتا! 
درودم را پذیرا باش ای برتر و بشنو آنچه می گویم

پیام درد انسان های قرنم را ز من بشنو 
پیام تلخ دخرت بچگان خفته اندر گور

پیام رنج انسان های زیر بار
و ز آزادگی مهجور

محمد غمگنانه ناله ای رس می دهد، آنگاه می گوید:
خدای کعبه! ای یکتا!

درون سینه ها یاد تو مرتوک است...
فروغی جاودان بفرست 

کاین شب ها بسی تاریک است
و دست اهرمن ها سخت در کار است" )1(

****

طنین نخس��تین آیه ی وحی پروردگارش از سوی جربئیل در 
غار می پیچد:

»اقرا بسم ربک الذی  خلق«   و محمد)ص( برگزیده می شود. 
برگزیده می شود تا آخرین فرستاده ی خداوند بر روی زمین 
باشد و کامل ترین دین آسامنی را با اعجاز انگیزترین سخنان 
الهی در قرآن کریم به گوش همه ی انس��ان های روی زمین 
برس��اند. حاال دیگر بالل حبش��ی و رنگین چهره هایی چون 
او از داشنت پوستی تیره رشمگین نبودند؛ وقتی می دانستند 
که تنها مالک برتری تقواس��ت: »  ای مردم! ما شام را از یک 
مرد و زن آفریدیم و شام را تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا 
یکدیگر را بشناسید؛ ) اینها مالک برتری نیست(گرامی ترین 
شام نزد خداوند،  باتقواترین شامست؛ به یقین خداوند دانا 

و آگاه است.« ) آیه 13 سوره ی حجرات(
حاال دیگر با روش��ن ش��دن راه هدایت انس��ان ها، ناامیدان از 
زندگی دو گیتی می دانستند که تنها کافران از رحمت الهی نومید 
می شوند: »و از رحمت خدا مایوس نشوید؛که تنها گروه کافران 

از رحمت خدا مایوس می شوند.«  )آیه ی 87 سوره یوسف(
حاال دیگ��ر هیچ مادری فرزند دخرت خردس��الش را از ترس 
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از مشق عشق خطاطان بنام تا هرن منایی بر جلد های قرآن كریم
در بخ��ش میان��ی گنجینه هنوز چند ویرتین دیگر قرار دارد كه داخل هر كدام از آنها در 
سه طبقه با فواصل كم، قرآن هایی با خطوط  بسیار زیبای نسخ و نستعلیق  در قرن های 
دهم تا س��یزدهم هج��ری  وجود داردكه  نظر هر بازدیدكنن��ده ای را به خود می خواند. 
موضوعی كه باعث شده است تا این بخش از گنجینه، متنوع تر از سایرقسمت ها به نظر 
بیاید، وجود مرقعات، زیارت نامه ها و همچنین جلدهایی از قرآن كریم می باش��د كه از 
سوی استادان بنام خطاطی همچون جالل الدین محمد حسینی شیرازی، علیرضا عباسی، 
میرزا احمدنیریزی و هرنمندانی چون اس��تاد عبدالعلی بروس��ان و خانم مهانی منش بر 

روی آن هرنآفرینی شده است.
از بین زیارت نامه ها هم باید به جامعه كبیره كه در قرن 13 از سوی سلیامن محمد تقی 
قزوینی  بر روی پارچه ی كتان نوشته شده است، اشاره كرد و نیز به مجموعه زیارت وارث 
حرضت رضا )ع( كه بر روی كاغذ آهاری با پشتوانه ی پارچه به خط نسخ نوشته شده است 

و اهدایی استاد محمود فرشچیان می باشد.

قرآن 11 سطری و نسخه ای قابل تامل از بدایع كتابت اسالمی
هر صفحه دارای 11 س��طر اس��ت كه حرف اول س��طر اول با حرف اول س��طر یازدهم، 
حرف اول سطر دوم با حرف اول سطر دهم و به همین ترتیب تا حرف اول سطر ششم 
صفحه ی مقابل، مش��ابه اس��ت. با خواندن رشح این قرآن جالب كه به خط نسخ نوشته 
ش��ده، و در هامن ویرتین های میانی گنجینه قرار گرفته اس��ت، كنجكاو می شوم تا بیشرت 
درباره ی این قرآن ارزش��مند بدان��م. برای همین هم به رساغ صحبت ه��ای رئیس اداره 
مخطوطات س��ازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوی درباره ی این 
قرآن می روم.  س��ید فاضل هاش��می، قرآن 11 سطری را نس��خه ای جالب و قابل تامل از 
بدایع هرن كتابت اس��المی می داند و بر این باور است كه این قرآن در سال 1306 قمری 

توسط علی مدرس همدانی  به رشته ی تحریر در آمده است.

***
بازدی��د از گنجینه قرآنی، برای من مانند س��فر بود به گذش��ته و همراهی با لحظههای 
ن��اب آفرینش هرنی از س��وی نیاکان هرنمند این رسزمین. راس��تی ص��دای چرخش قلم 

خوشنویسان و عطر رنگهای طبیعی مذهبان را شام هم احساس کردید؟!

***
پی نوشت:

علی موسوی گرمارودی

و مركز اس��ناد آس��تان قدس رضوی  را درباره ی این اثر  معنوی و هرنی جویا می ش��وم. 
فاضل هاشمی می گوید: این قرآن دارای30 جزء كامل بوده، مربوط به دوره ی سلجوقیان 
می شود و به لحاظ تذهیب، جلد سازی و كاغذ سازی در زمره ی یكی از شاه كارهای هرنی 
ای��ن دوره به ش��امر می آید؛ مخصوصا آن كه عالوه بر زیبای��ی بی نظیرش، متام ترنج ها و 

فواصل  آیات و رس سوره ها هم با طالی ناب كار شده اند. 
نس��خه های خط��ی دوره س��امانی ) جزوات قرآنی كش��واد ب��ن امالس(، یك��ی دیگر از 
قدیمی ترین جزوات قرآنی اس��ت كه در  س��ال 327ه. وقف ش��ده است. فاضل هاشمی 
درباره این جزوات هم صحبت هایی ش��نیدنی دارد: از آنجا كه وقف نامه ی این جزوات 
با خطوط طالیی نوشته شده، این موضوع حكایت از آن دارد كه از آرایه های هرنی قرن 

چهارم ه.ق در آن استفاده شده است.
در قس��مت پایانی گنجینه، به آخرین قرآن های به منایش درآم��ده در دور تا دور فضای 
گنجینه قرآن می رس��م و چند قرآن بس��یار زیبا كه در آن آمیزه ای از رنگ ها ی الجوردی 
و طالیی به كار رفته اس��ت، نظر مرا به خود معطوف می كند. این قرآن ها از س��وی میر 
عبدالقادر حسینی، یكی از خوش نویسان طراز اول خط ثلث كه مدتی از  زندگانی خود 

را در هندوستان سپری كرده، با خط ثلث كتابت شده است.
به گفته ی رئیس اداره مخطوطات سازمان كتابخانه ها،موزه ها و مركز اسناد آستان قدس 

رضوی،
 این قرآن یكی از نسخه های فوق العاده نفیس قرن دهم و یكی از شاه كارهای هرنی دیگر 
به لحاظ تذهیب و جلد سازی محسوب می شود. سید فاضل هاشمی درباره ی این قرآن ها 
نظر دیگری هم دارد. وی می گوید: قرآن های كتابت شده از سوی میر عبدالقادر حسینی، 
از پركارترین و نفیس ترین قرآن های موجود در این گنجینه هستند كه به گونه ای كم نظیر، 
تذهیب ش��ده اند و دارای جلد س��وخته ی بسار زیبایی هم می باشند. گفتنی است واقف 
یكی از مصاحف رشیف، س��لطان ابراهیم قطب شاه- از سالطین اهل تشیع از سلسله ی 

قطبشاهیان در حیدرآباد دكن بوده است.

صندوقچه ی خاتم كاری در كنارمصاحف رشیف
در كن��ار همه ی این قرآن های نفیس و باارزش ك��ه بهره گیری از هرنهای خط و تذهیب 
اس��تادان، خطاطان و هرنمندان، ارزش و زیبایی آن را دوچندان كرده است، صندوقچه ای 
زیبا كه مینا و خاتم كاری ش��ده و اثر دس��ت اس��تاد صنیع زاده ی اصفهانی اس��ت، برای 
لحظات��ی پیوندی عمیق میان هرن و معنویت را به یاد ه��ر بازدیدكننده ای می اندازد. بر 
روی این صندوقچه  با رنگ بسیار زیبای الجوردی، اشعاری نوشته شده است كه برخی از 

آنها به این رشح است: 
آنرا كه دوست علی نیست كافر است

كو زاهد زمانه و گو شیخ راه باش
امروز زنده ام بوالی تو یا علی

فردا به روح پاك امامان گواه باش

بزرگ ترین قرآن خطی جهان
هامن طور كه هركدام از قرآن های كریم را كه طی قرون اولیه اسالمی خطاطی و تذهیب 
شده اند، با دقت از نظر می گذرانم، تعداد 8 برگ از قرآن كریم درابعاد 177× 101 سانتی 
مرتكه در فواصل بین ویرتین ها بر روی دیوارها نصب شده است، توجه ام را جلب می كند.

این قرآن بر روی كاغذ خانبالغ نگارش شده و كاتب آن بایسنقر میرزا پرس شاهرخ تیموری 
بوده كه آن را در قرن شش��م ه.ق به خط محقق نوشته اس��ت. بد نیست بدانیم كه قرآن 
كتابت شده از سوی فرزند شاهرخ تیموری ، بزرگ ترین قرآن خطی جهان است كه در حال 
حارض حدود 70 برگ آن موجود بوده، 57 برگ آن در گنجینه های خطی كتابخانه ی مركزی 

و 8 برگ آن هم در گنجینه ی قرآن آستان قدس رضوی نگاه داری می شود.
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چوب و یا مقوا کشیده می شد، تهیه می شدند.
این جلد ها، تقریباً تا قرن های 3 و 4 هجری کامالً ساده و 
بدون نقوش تزئین��ی بودند ولی از قرن 4 هجری به بعد، 
اش��کال هندسی بر روی آنها ش��کل گرفتند. گاهی داخل 
فرورفتگی ه��ای این نقوش را با رنگهای مختلف گیاهی یا 
معدنی  و یا ورقه های س��یم و ی��ا زر، رنگ آمیزی کرده و 

نقوش را چشم نوازتر به بیننده عرضه می کردند.
جلده��ای چرم��ی تا قرن شش��م هجری قم��ری، به روش 
مرصی اس��المی تهیه می ش��دند. در این مدت، نوآوری و 
تحول چندانی در نقش های روی جلد توس��ط مس��لامنان 
صورت نگرفت ولی در قرون 6 و 7 هجری به بعد، جلدها 
کامالً چهره ای اس��المی – ایرانی ب��ه خود گرفته و هویت 

نوبنیاد خود را شکل دادند.

جلد سوخت
 جلدهای به دس��ت آم��ده از دوره ی مکتب هرات، قطعاً 
از نفیس ترین جلدهای اس��المی محسوب می شوند. قرن 
نه��م هجری، آغاز تکامل هرن جلدس��ازی ایران اس��ت که 
نفیس ترین و باارزش ترین جلدهای س��وخت از این دوره 

به یادگار مانده است.
علت نامگذاری این نوع جلد، این است که دو قالب فلزی 
از جن��س ف��والد یا برنج را، با ح��رارت معینی داغ کرده و 
چرمی را که از قبل خیس��انده بودند، میان دو قالب نر و 
ماده نهاده و با رضبات چکش، نقش��ی تیره با فرورفتگی 
و برجس��تگی، بر روی چرم به وجود می آمد که بعد طراح 
می توانس��ت با رنگه��ای معدنی و گیاهی یا زر و س��یم، 
نقوش را از یکدیگر متامیز ساخته و به اثر خویش طراوتی 

خاص بخشد.
در ق��رن یازدهم هجری قمری، جلدهای رضبی به تدریج 
جایگزین هرن سوخت ش��دند. نکته ی قابل ذکر این است 
که، نقوش رضبی که اکرثاً با فن س��وخت تهیه می ش��دند، 
برای روی جلد، و معرق ها که آس��یب پذیرتر بودند برای 

داخل جلد به کار می رفتند.

جلد معرق
 دلی��ل نام گذاری معرق، در کتاب صحافی س��نتی، به این 
صورت بیان ش��ده که چون چرم های مختلف را به صورت 
رگ رگ کن��ار هم می چس��باندند و ی��ادآور رگها و عروق 

بودند، آن را معرق می نامیدند.
جلد مع��رق را قوام الدین تربیزی اب��داع کرد و پس از او، 
اس��تادان دیگر در تکمیل و نفاس��ت ای��ن فن، متامی هرن 
خود را به کار بس��تند؛ تا آنجا که در زمان شاه طهامسب، 
زیبای��ی این گون��ه جلدها خیره کننده ش��د. در این زمان، 
روی جلد را رضبی طالکوب ش��ده و پش��ت آن را، معرق 

می کردند.
روش کار در این ش��یوه، این اس��ت ک��ه اول چرم را نازک 

کرده 
خ  ر (

 ، ) ی گی��ر
نقشهای  س��پس 

دلخواه را به وس��یله 
ابزاری ب��ه نام »نقش بُر«،  

از چ��رم جدا ک��رده و بر روی 
زمین��ه  می دادن��د.  ق��رار  زمین��ه 

می توانست چرمی با رنگ دیگر باشد یا 
اینکه هامن چرم را با رنگهای سنتی گیاهی 

مانند پوس��ت گردو، حن��ا، قرمز دانه، ش��قایق 
کوهی، پوس��ت پیاز،  رون��اس یا ط��الی 24 عیار)به 

صورت پودری( و یا رنگه��ای معدنی مانند الجورد، رنگ 
آمیزی می  کردند و س��پس به گون��ه ای ظریف و با دقت، 
این چرمهای رگ رگ بریده شده را، کنار هم می چسباندند 

که گویی یک تکه و یک رسه اند.

جلد رضبی
 در جلد رضبی، ابتدا طرح مورد نظر روی دو قطعه ضخیم 
فلز فوالد یا برنج، به صورت نر و ماده، به وس��یله چکش، 
قلم زنی کرده و س��پس این قالب ها را با فشار فراوان، بر 
روی چ��رم خیس خورده گذاش��ته و از دو طرف زیر پرس 
قرار می دادند. )امروزه بعضی از اس��اتید، در این مرحله، 
قالبه��ا را از زیر و روی چرم، حین پرس، مورد حرارت قرار 
می دهند(. پس از انجام این مراحل، قس��متهای فرورفته 
را ب��ا ورق های طال، نقره یا رنگهای طبیعی دیگر که اکرثاً 
ش��نجرف یا الجورد بودند، می پوشاندند و نقوش برجسته 

را به رنگ خود چرم باقی می گذاشتند یا بالعکس. 
اک��رث نقوش جلده��ای چرمی رضب��ی، یا ترن��ج بودند،یا 
لچ��ک و یا حاش��یه. به این صورت که ترنج نقش وس��ط 
بود، لچکها در چهارگوش آن قرار می گرفتند و حاش��یه به 
صورت حس��اب شده و با استفاده از یک قالب برای دور 
آن و یک قالب برای گوش��ه های آن ب��ه کار می رفت؛ به 
طوری که مجموع آن، 2 قالب برای متامی دور حاشیه بود. 

گاهی نیز ترنج در باال و پائین به کار می رفت.

جلد روغنی
 این جلد به لحاظ باز بودن دس��ت طراح برای خلق اثری 
ظریف و زیبا و نشان دادن توانایی های وی بر روی جلد، 

کامالً منحرص به فرد و فوق العاده است.
این نوع جلد، گاهی به اشتباه، جلد الکی خوانده می شود؛ 
در صورتی ک��ه اگر این جلد با روغن کامن یا روغن جالی 
امروزی جال داده و ثابت ش��ود، جلد روغنی و اگر با الک 

الکل تکمیل شود، جلد الکی خوانده می شود.

بررسی انواع جلدهای قرآنی در طول تاریخ

دروازه هایی به سمت بهشت ماورایی 
خدیجه احتشامی

واژه "جلد" در فرهنگ فارس��ی دکرت محمد معین این طور 
معنی شده است: »جلد )Jeld(، پوست )انسان یا حیوان(، 
اج��الد – جل��ود – آن چه از جنس مق��وا و جز آن که منت 

کتاب را فراگیرد.«
 جلد سازی قبل از ظهور اسالم در مرص رواج داشت 
و بعد از آن توس��ط پیروان و رهروان مانی در 

مناطق مختلف انتشار یافت. 
ق��رآن، راهن��امی جام��ع زندگی برش 
اس��ت. این کتاب الهی، از هامن 
آغازی��ن س��الهای ن��زول، به 
خاص��ی  ارادت  خاط��ر 
ک��ه مومن��ان به آن 
جایگاه  داشتند، 
وی��ژه ای به 
لح��اظ 

هرنمنایی برای هرنمندان داش��ت. هرنمندان مس��لامن، از 
حواش��ی ق��رآن گرفته تا جل��د و قاب آن، ه��رن خود را به 
خدم��ت گرفته و با روح و جانش��ان، ب��رای این مصحف 
جاودان��ه خالقی��ت به خ��رج دادند تا آنجا که خودش��ان 
نیز در هرنش��ان حل ش��دند؛ چنانکه حتی نامی یا نشانی 
از خود به یادگار نگذاش��تند. آنها، این نیس��ت شدن را با 
عزت و افتخار پذیرفتند تا هرنش��ان جاویدان شود و امروز  
می بینی��م که ای��ن هرنها در موزه ه��ا جلوه گری می کنند: 

جلوه ای از عشق به قرآن.
در این مقاله انواع رویه ه��ای ظاهری و جلدهای قرآن و 

هرنهای به کار رفته در آنها را بررسی می کنیم.
****

جلد چرمی ساده 
ساده ترین جلد قرآن ها در قرون اولیه ی اسالم، جلد چرمی 
بود که از انواع پوس��ت حیوانات که بر روی ورقه ی نازک 
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وفور به چش��م می خورند. گاه��ی حرشاتی مانند زنبور و 
پروانه، الب��ه الی گل ها، برای باالنس کردن فضای مثبت و 
منفی مش��اهده می ش��وند که این، هرنمندی نقاش اثر را 
ب��ه وضوح به ما یادآوری می کند؛ هرنمند بی ادعایی که با 
گردش رنگ ها در گل های متفاوت و پراکنده سازی گل ها 
در زمینه اثر، به نوعی سواد و بیاضی کامالً متعادل و در 
عین حال نامتقارن را ایجاد کرده و ش��اهکاری جاودانه را 
خلق کرده است؛ هرنمندی که پردازش هر گل و برگ را با 
ی��اد محبوب خ��ود و از رس معرفت، با وضویی که جان و 
روحش را تازه کرده و بر رس س��جاده عشق، قلم زده؛ که 

دروازه ای است به سوی بهشت ماورایی.

در ادامه به برخی از جلدهایی که گه گاه مورد اس��تفاده 
مجلدان و به ندرت مورد تزئین قرآن قرار گرفته اند، اشاره 

می شود.

جلدهای پارچه ای
 جلدهای��ی از جنس پارچه هایی مانن��د قلمکار، چیت و 
زری که بر روی مقوا یا چوبی نازک کشیده می شوند، در 
دوره صفویان به وفور می بینیم. در قرن سیزدهم هجری 
قم��ری، جلد ه��ای مخمل و از زم��ان زندی��ه و قاجاریه، 

جلدهای ترمه رواج گرفت.

جلد صدفی
در این جلدها، صدف بر روی جلد نصب می شده و روی 

آن را با گل و بوته پر می کردند.

جلد دودی
 جلده��ای دودی، از دود دادن به بوم��ی که بر روی آن 

ورق طال کشیده شده، به وجود می آیند.
جلده��ای متفاوت و متنوع دیگ��ری از جمله ابری،  زرک، 
سفیدآب، نخودی، قیامت، مش��کی،  ِشورو، بلغار از زمره 
جلدهایی هس��تند که به ندرت مورد توجه مجلدان قرار 

می گرفته اند.

جلد مرغش 
مرغش یا مرقشیش��ا، به معنی "س��نگ س��خت س��ولفور 
طبیعی س��فید رنگ آهن" است. برای استفاده از این 
س��نگ، باید قطعات��ی از آن را در هاون کوبید و 
قبل از ساییده ش��دن آن، تا جایی که مقدور 
اس��ت، ذرات ب��راق و درخش��ان را از 
قطعات س��فید و ک��در، جدا کرد و 
بعد از س��اییدن کامل، چندین 
بار مورد شستشو قرار داد 
کننده  ک��در  م��واد  تا 
آن شس��ته شده و 

پودر براق 
 ، غ��ش مر

ت��ه ظ��رف باقی 
مباند. س��پس بومی را 

ک��ه از قبل ب��ا رنگ های 
یا روحی، رنگ آمیزی  جسمی 

ش��ده، روغن زده و ذرات مرغش 
را ب��ه صورت یکنواخ��ت بر روی جلد 

می پاش��انند. بعد از خش��ک شدن، چندین 
مرحله دیگر، روغن زنی ادامه می یابد. )به جای 

سنگ مرغش، می توان از سائیده سنگ در کوهی یا 
دلربا نیز استفاده کرد که روشی کامال مشابه با آنچه در 

مرغش ذکر شد، دارد(

منابع  :

1( ایرج افش��ار- صحافی سنتی ) تهران: انتش��ارات کتابخانه مرکزی و 

مرکز اسناد ، 1357(

2( نجیب مایل هروی – لغات و اصطالحات فن کتاب سازی)مش��هد: 

بنیاد فرهنگ ، 1353(

3( محم��د تق��ی احس��انی – جلدها و قلم��دان ه��ای ایرانی)تهران: 

انتشارات امیر کبیر- 1382(

4( قاض��ی احمد قمی – گلس��تان هرن) تهران: انتش��ارات منوچهری- 

)1383

5( جهان اینانلو- مهران صدرالسادات- گل و بوته در هرن اسالمی)مشهد: 

بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی، 1367(

6(اردشیر مجرد تاکستانی، راهنامیی نقاشی و کتاب آرایی در ایران) قم: 

آستان مقدسه حرضت معصومه )سالم الله علیها(-1372(. 

جلد روغنی، در صحافی سنتی، از قرن نهم و دهم هجری 
قم��ری )در اواخ��ر دوره ی تیموریان( ب��ه وجود آمد. در 
آن زم��ان، جلدهای رای��ج و مقب��ول آن روزگار، جلدهای 
س��وخت بودند که بس��یار پرزحمت، زمان ب��ر و پرهزینه 
بودن��د و ب��ه این دلیل، نفاس��ت فوق العاده ای داش��تند. 
جلده��ای روغن��ی که در ابتدا در مقایس��ه ب��ا جلدهای 
س��وخت کم ارزشرت و س��هل الوصل تر به ش��امر می رفتند، 
کم ک��م در ق��رن 12 و 13 هجری قمری، ب��ه کامل زیبایی 
و ظرافت خود رس��یدند و توانس��تند رقیبان رسس��خت و 
گرانقدر خود را به دلی��ل ظرافت، زیبایی، رسعت و تنوع 
بیش��رت، کنار بزنند و بر جلدهای چرمی و س��وخت برتری 

یابند.
روش س��اخت این نوع جلدها چنین اس��ت که، نخست، 
روی مق��وای صاف و ضخیم و ی��ا احیاناً روی تخته نازکی 
از چ��وب، که روی آن را با پارچه ای نخی می پوش��اندند، 
الیه ی نازکی از خمیر گچ و یا مخلوطی از س��فیداب روی 
و رسیش��م )که این بتونه توسط اس��تاد عیسی آلفته کار 
می ش��ده اس��ت( و یا ترکی��ب پودر مل و چس��ب چوب 
می پوش��اندند، سپس س��مباده می زدند تا س��طحی کامالً 
صاف و صیقلی به دس��ت آید. پس از آن، الیه ی رقیقی از 
روغن کامن بر روی آن می کش��یدند و این عمل را چندین 
بار تکرار می کردند. آنگاه نقاش، س��طح کار را، که قبل از 
روغ��ن زدن، با رنگهای تیره ای مثل قرمز تیره، س��بز تیره، 
قه��وه ای تیره یا حتی س��یاه، رنگ آمیزی کرده بود، بعد از 
واشور کردن و گرفنت چربی روغن، با گل و بته نقش اندازی 
می ک��رد. البته در بعض��ی از جلدها، زمینه گچ بدون رنگ 
آمیزی و خام، مورد بهره ب��رداری قرار می گرفت که بر اثر 
مرور زمان و تغییر رنگ روغن کامن به نارنجی– زرد، رنگ 
جلد به صورت عس��لی درمی آمد که در اصل س��فید بود. 
بعد از مرحله ی نقش اندازی با رنگهای طبیعی، برای حفظ 
و نگه��داری از آس��یب هایی مانند ریخ��نت و ترک خوردن 
رنگها،  نفوذ حرشات، قارچها و گرد و غبار و همچنین قابل 
شستش��و و براق و درخش��ان ش��دن، طی چندین مرحله، 

روغن کامن بر روی اثر کشیده می شد. 
در مورد روغن کامن چند توضیح وجود دارد:

 این روغن، در گذش��ته برای جلوگیری از خش��ک ش��دن 
کامن به کار می رفت��ه و به قول خانم جولیان رابی، در 
کتاب جلدهای الکی، "روغن کامن ساخته شده در 
ایران، ارزش��مندترین نوع آن در رشق به شامر 

می آید."
در تهی��ه ی آن، ان��دک تفاوتهای��ی را 
می توان یافت که کیفیت هرکدام 
را همی��ن جزئی��ات تعیی��ن 
می کن��د، ول��ی ترکیبات 
پای��ه ای همه ی آنها 

یکی است.

غن  و ر
 ، ن ک��ام

س��ندروس  از 
ب��ه نس��بت دو و 

نسبت  به  بزرک  روغن 
س��ه، تهیه می شود که البته 

مقدار بیش��رت روغن، رنگ آن را 
زرد و س��ندروس بیش��رت، آن را قرمز 

می کند.
نس��بت دو به سه از سندروس و روغن بزرک 

را، در دیگ چدنی بزرگی می جوش��انند. این کار، 
به خاطر بوی زننده و تصاعد گازهای سمی، در فضای 

باز انجام می ش��ود. چنانچه قاضی احم��د قمی در کتاب 
گلستان هرن، در مورد س��اخت روغن کامن، به نظم گفته 

است:
ولی این کار در منزل نشاید

مقامی دورتر از شهر باید

باید اول قطعات درش��ت تر س��ندروس و س��پس تکه های 
ریزت��ر را، در روغن در ح��ال جوش ریخته و مایع در حال 
ج��وش را با رسپوش، مدتی به حال خود رها کنند. بعد از 
آماده شدن روغن،  غلظت آن باید آزموده شود. این کار با 
چکاندن یک قطره روغن در آب، انجام می ش��ود؛ که اگر 
منعقد ش��د، آماده است. به لحاظ شکل ظاهری نیز، باید 
مانند عس��ل شود. س��پس آن را از پارچه ای می گذرانند تا 
مواد خالص آن جدا شود.  موقع استفاده بر روی کار، باید 

آن را با نفت رقیق کرد.
امروزه به جای روغن ک��امن از روغن جالهای موجود در 
بازار که در رنگهای متفاوت یافت می ش��وند نیز، می توان 

بهره گرفت.
طرح ه��ای به کار رفته در جلده��ای روغنی که برای قرآن 
س��اخته و پرداخت��ه می ش��دند، اک��رثاً گل و بوته ان��د) به 
ن��درت گل و مرغ نی��ز در بین آثار به چش��م می خورد(. 
گل و  بوته ه��ا، با ترکیب بندی هایی متفاوت و س��ازگار با 
ذوق هرنمند و ش��ان صحف آس��امنی، بر روی اجالد جای 
می گرفتن��د. ای��ن ترکیب بندی ها، اک��رثاً از گلهای متفاوتی 
همچون گل رسخ، بوداغ، نسرتن، میخک، جعفری،  نرگس، 
 قرنفل، الله، ش��کوفه های به و س��یب، س��نبل، آرتیشو و 
گلهای وحش��ی نش��ات می گیرند که در نظر کلی منایانگر 
خود گل هستند، ولی در جزئیات با ذوق و سلیقه و تخیل 
هرنمند گره خورده و از طبعیت محض جدا می شوند. گل 
رسخ در ترکیب بندی گل و بوته، مناد معش��وق اس��ت که 
ه��امن مقام الوهیت خداوندی اس��ت و گله��ای دیگر، از 

نظر مقامی پایین ترند و به دور گل اصلی در چرخشند.
ترکیب بندی های اس��پیرالی و چرخشی، هامن گونه که در 
نگار گ��ری کارب��رد فراوان��ی دارند، در گل و م��رغ نیز، به 
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و مطمئن��اً در ط��ول یک ترم، حتی یک ی��ا دو نفر تصویربردار 

از می��ان آنها بیرون منی آمد. در واقع ابت��دا باید فرد عالقه مند 

باش��د و بع��د از آن چند ترم آموزش تخصص��ی ببیند تا بعد از 

2 س��ال تصویربردار قابلی ش��ود که بتواند از عهده کار برآید.  

البته در طول س��ی س��الی که تدریس کردم، تقریباً در باشگاه 

خربنگاران جوان صدا و سیام یا در کانون پرورش فکری کودکان 

و نوجوان، این اتفاق افتاده اس��ت و شاگردهای خوبی تربیت 

ش��دند که خیلی از آنها دوستان یا همکاران من هستند. خیلی 

مهم اس��ت که افرادی که می آیند، به نتیجه برس��ند. هیچکدام 

از سیستم های آموزشی که در مراکز آموزش هرن در سطح شهر 

وج��ود دارد، برنامه ریزی مش��خصی ندارند و اف��راد هزینه ای 

می کنند و به نتیجه منی رسند. 

دلیل دومش هم این بود که وقت نداش��تم وگرنه من عاش��ق 

تدریسم.

- چــه کارهای عمــده ای در این مدت به عنــوان فیلمربدار و 

کارگردان انجام داده اید؟

وقتی کارمند صدا و سیام هستید، هر روز مشغول کارید. سال 

70 که من به مرکز خراس��ان آم��دم، دو فیلم 16 میلی مرتی را 

کارگردانی و فیلمربداری کردم؛ یکی،"کودکان و کار" و یک فیلم 

هم درباره منادهای عزاداری عاش��ورا. بعد از آن هم در بیشرت 

برنامه های صدا و سیام به عنوان تصویربردار حضور داشتم. در 

س��ال 74 در فیلمی درباره معامری قدیم مش��هد با عنوان "یاد 

باد" تصویربردار بودم که آقای عباس مهاجران کارگردانی کرده 

بود، که با آن جایزه بهرتین فیلمربدار جش��نواره شهرستان های 

صدا و سیام را گرفتم. بعد، در سال 75 با آقای جواد اردکانی با 

موضوع تاریخچه رضیح مطهر، یک فیلم کار کردیم با نام "خانه 

خورشید" که به نظر من جزء معدود فیلم های خوبی است که 

درباره حرم رضوی کار شده است. هامن سال در جشنواره دوم 

س��یام، در بین 6 ش��بکه تلویزیونی و 200 تصویربردار، جایزه 

بهرتین تصویربردار را دریافت کردم. 

یک مجموعه 26 قس��متی درباره کتابخانه آستان قدس رضوی 

س��اخته ام با عنوان "گنجینه رضوان" که چند نوبت از س��یامی 

خراسان پخش شد و االن هم پخش مجدد می شود. 

یکی از مس��تندهایی که دوس��تش دارم و خیل��ی برایش وقت 

گذاشته ام، کاری است با عنوان "نقش جان" که درباره درب های 

حرم مطهر رضوی و هرنهای چوبی به کار رفته در آن هاس��ت. 

در درب ه��ای حرم مطهر، هرنهای مختلفی به کار رفته اس��ت. 

در عی��ن حال درب ها و این هرنها بهان��ه ای بودند برای عرض 

ادب به ساحت مقدس آقا علی بن موسی الرضا )علیه السالم(.

س��ه قسمت درباره موزه فرش کار کردم که یک قسمت درباره 

خود موزه فرش بود. یک قسمت درباره فرش های پرده ای حرم 

که سوژه بسیار قش��نگی داشت، و یک قسمت در مورد چهره 

ماندگار فرش ایران، اس��تاد صفدرزاده که فرش های نفیسی به 

حرم رضوی اهدا کرده است. 

و همواره بیش��رتین دغدغه ذهنی من کاره��ای معارفی بوده 

است.

- کمی درباره »خانه خورشید« کار جواد اردکانی صحبت کنید؟ 

اس��فند 74 فیلمربداری رشوع شد. آقای جواد اردکانی کارگردان 

بودن��د و من به عنوان  فیلمربدار با ایش��ان همکاری داش��تم. 

جزئیات را زیاد به خاطر ندارم، اما چند نکته خیلی برایم جالب 

بود. دی��دن رضیح از نزدیک و گرفنت تصاویری خاص به عنوان 

اولین بیننده، از زوایایی که قلب میلیونها عاش��ق دلباخته را به 

تپش می انداخت، لحظات شورانگیزی برای من رقم زد و بسیار 

دلنشین بود.

 من جوان تر بودم و آقای اردکانی را خیلی منی شناختم. روز اول 

تا ظهر از اش��کاالت کارش شاکی بودم. داشتم از همکاری با او 

منرصف می ش��دم. یعنی می خواستم از فردا رسکارش نیایم. اما 

کمی صرب کردم و دی��دم ریزبینی هایش چیزهای زیادی به من 

می آموزد. در تلویزیون گاهی اوقات به هنگام تولید، سه اصل 

"زیاد، زود، ارزان" حکم فرما بوده است. به همین دلیل کیفیت 

به شدت افت می کند. اما او با آن حساسیت هایی که داشت و 

بعداً فهمیدم که چقدر بجا و دقیق هم بوده اند، باعث شد این 

کار به شدت مورد استقبال قرار بگیرد. 

- شــام هم تحصیلکرده این رشته هستید و هم با تجربه. چه 

فرقی بین تحصیل و تجربه در این رشته وجود دارد؟ 

اآلن س��ینام را به صورت یک صنعت می شناسند. منی شود بدون 

تحصیالت وارد این عرصه ش��د. هرچند در س��ینامی ما هستند 

کس��انی ک��ه بدون تحصی��الت نیز وارد ش��ده اند. ای��ن روزها، 

جوان ها اکرثاً می خواهند یک شبه ره صد ساله را بروند. دستیار 

فیلمربداری که 6 ماه است دستیاری کرده فکر می کند می تواند 

فیلمربداری کند. البته تکنولوژی های جدید کار را بس��یار آسان 

کرده ان��د. اما به هر ح��ال در کالس های آکادمی��ک چیزهایی 

آم��وزش داده می ش��ود که بعض��اً جای دیگری گفته منی ش��ود 

و البت��ه در حی��ن کار هم آدم چیزهای��ی می آموزد که به هیچ 

عنوان در هیچ کالس��ی منی تواند بیاموزد. بنابراین فکر می کنم 

ه��ر دو توأمان مکمل یکدیگر هس��تند. ام��ا مهمرتین چیز در 

حرفه ما، خالقیت است. ش��اید تجربه و تحصیل بیست درصد 

کار باشد. هشتاد درصد دیگر کار، به عشق، خالقیت و پشتکار 

فرد برمی گردد.

-آیا تصویر بردار با فیلم بردار فرق می کند؟

فیلمربدار کس��ی است که با نگاتیو و پروسه فیلم رسوکار دارد. 

ب��ه عبارت��ی فعالیت فیلم در ی��ک فرایند ش��یمیایی معنا پیدا 

می کند. تصویربردار کس��ی اس��ت که با ویدئو و دوربین های 

ویدئو رسوکار دارد که به عبارتی یک فرایند مغناطیسی است. 

من فیلمربدار هس��تم ول��ی تصویربرداری را ه��م خوانده ام و 

کار کرده ام. چون به خاطر سیستم کاری تلویزیون ناچار بودم.

در گذش��ته کس��ی که لیس��انس فیلمربداری از دانشگاه صدا و 

سیام می گرفت، باید دو سال در صدا و سیام دستیاری می کرد و 

روایت هرنمندی که ساعت ها حرم مطهر رضوی را از پشت لنز دوربین ثبت کرده است

هـــرن باید در ضمیر ناخودآگاه اثـــر بگذارد
علیرضا حسینی، تکتم علیدوست

س��ال 1342در قم متولد ش��د. بین س��ال های 60 تا 64 عکاس 

و فیلمربدار جنگ بود و س��ال 64 وارد دانش��گاه هرنهای زیبا 

در رش��ته تئاتر ش��د. بعد از یک ترم انرصاف داد و در حالی که 

همزم��ان دانش��کده صدا و س��یام قبول ش��ده ب��ود، وارد این 

دانش��کده ش��د. رش��ته فیلمربداری تخصصی )فیلمربداری 35 

س��ینام( را خواند. آن موقع دانش��کده صدا و سیام رشته فیلم 

و ویدئو را تفکیک می کرد و جداگانه تدریس می ش��د. سال 68 

فارغ التحصیل ش��د. ابتدا به دالیلی، قصد اس��تخدام شدن در 

صدا و سیام را نداشت. دو سال فعالیت های مختلف در سینام 

و تلویزیون و عکاسی برای 10 کتاب کودک داشت، اما باالخره 

در سال 70 در صدا و سیامی مرکز خراسان استخدام و اول مهر 

سال 89 بازنشسته شد.

در این مدت تدریس هم می کرد. در جبهه، عکاسی حرفه ای را 

تجربه کرد و به رزمنده ها عکاسی می آموخت.

در زم��ان دانش��جویی، در کان��ون پ��رورش فکری ک��ودکان و 

نوجوانان، و بعدها س��ینام جوان، باش��گاه صدا و س��یام و در 

برخی از دانش��گاه ها، به عنوان فوق برنامه تدریس می کرد که 

به دالیلی این اواخر تدریس را ادامه نداد. اولین سوال مصاحبه 

ما با علیرضا سبحانی، در همین باره بود. از آنجا که او یکی از 

معدود تحصیلکرده های رش��ته فیلمربداری تخصصی در مشهد 

است و در همین حین تجربیات ارزنده ای در خصوص کارهای 

رض��وی دارد، خواندن این مصاحبه را به کلیه هرنمندانی که در 

این زمینه فعالیت دارن��د، توصیه می کنم. او در طول مصاحبه 

ب��ه دقت، تک تک جمالت را ادا می ک��رد و در جاهایی که الزم 

می دانست، توضیحات اضافی ارائه می کرد. 

- چرا تدریس را رها کردید؟

ب��ه نظر می رس��ید اکرثا ب��رای تفری��ح و تفن��ن در کالس های 

فیلمسازی ثبت نام کرده اند و این رشته را به عنوان آینده شغلی 

وارزش��های هرنی آن دنبال منی کردند. ی��ک جوان یا نوجوان با 

20 یا 25 جلسه، تصویربردار منی شود. من وقتم را برای کسانی 

می گذاش��تم که بدون هیچ عالقه ای وارد کالس ها  ش��ده بودند 
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بعد اجازه فیلمربداری می یافت. در واقع فیلمربدار شدن، شیوه 

خاص خودش را داش��ت. ام��ا االن با حضور دوربین های جدید، 

با دوره های سه چهار ماهه و گاهی اوقات بدون آموزش، افراد 

می روند پش��ت دوربین و به همین دلیل در بعضی از برنامه ها 

مشکل زیبایی شناسی تصویر داریم.

- هرن دینی و هرن آیینی چه ظرفیت ها و پتانســیل هایی دارد. 

لطفاً از تجربیاتتان برای کسانی که می خواهند وارد این عرصه 

شوند، بگویید؟

به نظر من این عرصه بس��یار گس��رتده اس��ت و بسیار مفصل 

می ت��وان در آن کار ک��رد. ب��ه عن��وان مثال، من در چند س��ال 

گذش��ته، 15 مس��تند تنها درباره حج تهیه کرده ام. حوزه بسیار 

وس��یعی اس��ت و هنوز جای کار بس��یاری دارد. یک نکته نگاه 

خود هرنمند اس��ت و یک نکته هم بحث ساختار و موضوعات 

آن اس��ت. ما هرنمندان اگر قصد داریم درباره این سوژه ها کار 

کنیم، باید خودمان به این مفاهیم اعتقاد قلبی داشته باشیم. 

ی��ک موقع هس��ت که موضوع��ات را ب��ه عنوان س��وژه نگاه 

می کنیم و ی��ک موقع با نگاه اعتق��ادی می نگریم که به نظرم 

با نگاه اعتقادی اس��ت که به نتیجه خواهیم رس��ید. به همین 

دلیل معتقدم در زمینه حرم مطهر کار معرفتی کم شده اس��ت. 

کارهای��ی که در آن در و دیوار و گنبد و بارگاه معرفی ش��وند، 

زیاد انجام ش��ده، اما کار معرفتی که ف��ردی را تحت تأثیر قرار 

دهد خیلی کم کار ش��ده. هر چند ب��ه نظر من در عامل هرن، با 

ی��ک فیلم منی توان ی��ک نفر را تحت تأثیر ق��رار داد و متحول 

ک��رد و امکان ندارد یک نف��ر فیلمی ببیند و اعتقادات قبلی اش 

را کنار بگذارد.

شاید انبوهی از فیلم ها بتواند این کار را بکند. مثالی از سینامی  

هالیوود بزنم. موضوعاتی مطرح می کنند و در متام هرنهایشان 

این تفکر تکرار می شود. در دهه 90، اگر یک بچه آمریکایی در 

خان��ه تنها می ماند، مثل فیلم "تنه��ا در خانه" از عهده خودش 

بر می آم��د. یعنی بچه آمریکایی ماورای آدمهای زمینی اس��ت. 

این ها با زبان هرن و تولید انبوه، روی افکار عمومی مردم جهان 

کار می کنند.

ام��ا بخش دوم صحبت��م، مربوط به بحث س��اختار و قالب اثر 

ه��رنی اس��ت. از ویژگی هایی ک��ه برای هرن قائل هس��تم، این 

اس��ت که هرن در الیه های پنهان باید اثرگذار باشد و در ضمیر 

ناخودآگاه فرد اثر بگذارد.

- شام در کار چگونه عمل کردید که این اتفاق بیفتد؟

 این را دیگران باید بگویند، نه من. اما من عاش��ق فیلمس��ازی 

هستم. االن هم بعد از سی سال، شبها خواب دوربین می بینم. 

گاه��ی اوقات ش��ده ب��رای نور س��اده صحنه، 2 س��اعت وقت 

گذاش��ته ام. در برنامه دانش��وران که به معرفی نخبگان استان 

خراسان می پرداخت، این اتفاق افتاد. 

جالب بود که یکی از ش��خصیت های معروفی که برای مصاحبه 

ب��ه رساغ��ش رفته بودم و پزش��ک ب��ود، به من گف��ت: جناب 

سبحانی، ش��ام دچار بیامری وسواس ش��ده اید! حاال این سؤال 

مطرح می شود که آیا مخاطب عام باید بفهمد که من روی نور 

و تکنیک های دیگر اینقدر دقت کرده ام یا نه؟ پاس��خ این است 

که اگر کس��ی بفهمد که دیگر هرن نیس��ت. هرن باید در ضمیر 

ناخ��ودآگاه بیننده اثر بگذارد. مانند اش��عار حافظ که اگر هم 

کسی محتوا را نفهمد، از ریتم و آهنگ کلامت لذت می برد. 

- وقتی کــه در کارهای مذهبی پشــت دوربین هســتید، چه 

حسی دارید؟

واقعاً احس��اس می کن��م آن لحظات، لحظ��ات واقعی عمر من 

اس��ت. در واقع چه لحظاتی که در حرم رضوی بودم و چه متام 

پالن هایی که در مکه و مدینه ضبط کردم، برایم ثبت شده و از 

به یاد آوری تک تک آن لحظات لذت می برم.

انجام این کارها برکات زیادی برایم داشته اس��ت. هر چقدر آدم 

مخلص تر باشد، عنایت بیشرت است. 

- بــه عنــوان آخریــن ســؤال، مهمریــن اصل برای کســی که 

می خواهد برای معرفی امام رضا)علیه  الســالم( فیلمســازی انجام 

دهد، چیست؟

این کار از دو بخش تش��کیل ش��ده اس��ت؛ یکی توان تخصصی 

فرد و امکانات فنی او که می خواهد وارد این کار ش��ود، اس��ت 

و بحث دیگر اعتقاد اس��ت. وقتی قرار اس��ت درباره حرم امام 

رضا)علیه الس��الم( فیلم بس��ازم، باید بپرسم که این شخص کیست؟ 

جایگاهش کجاست؟ و کاری که من می خواهم بکنم، نتیجه اش 

چه خواهد ش��د؟ باید خودم تحقیق کنم و به یافته هایم ایامن 

بیاورم. موضوعات کارهای معارفی، مفاهیمی معنوی و ماورایی 

اس��ت و چون کار در این زمینه بس��یار س��خت است، معموال 

فیلمس��ازان کم��رت به رساغ آنه��ا می رون��د.  کار در موضوعات 

مادی به دلیل اینکه ملموس و مادی هس��تند، راحت تر اس��ت. 

به تصویر کش��یدن موضوعات ماورائی کار راحتی نیست. پس 

واقعا چگونه می ش��ود ح��س و ارادتی را که ی��ک زائر به امام 

رضا)علیه الس��الم( دارد، به تصویر کش��ید؟ این خیلی سخت است 

و خیلی از فیلمس��ازان ب��ه خاطر س��ختی کار، وارد این عرصه 

منی شوند.

یکی دیگر از مش��کالت کارهای معارفی، بودجه کمی است که 

برای آنها در نظر می گیرند. نکته دیگر این اس��ت که فرد بدون 

مرجع و منبع حرفی را بزند و اش��تباهی مرتکب ش��ود که باید 

پاسخگو باشد. باید خیلی حساب شده وارد این حوزه شد. 

من فکر می کنم بخش مه��م موضوعات معارفی، بحث تحقیق 

است. تحقیق باید توسط کس��ی انجام شود که محقق کارهای 

تصویری اس��ت. ب��ه نظر من، این یک تخصص اس��ت. یک نفر 

محقق، باید رسانه ای و فقط برای برنامه های تلویزیونی یا مستند 

و یا سینامیی تحقیق کند. باید به منت، تصویر و فضا بدهد.
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كامالً در فضای رئال شكل گرفته و اثری از صحبت پرنده ها 

یا بازی های انس��انی آن دو كه منایش را از واقعیت فاصله 

داده اند،  دیده منی شوند. بازی آرام پرنده ها  بدون دیالوگ 

در س��كوت، موجودیت آن دو را از محدوده تخیالت مظفر 

كه در پرده قبل به متاش��اگر القا شده است، فراتر منی برد . 

گویی وجود قفسی بزرگ با دو پرنده انسان منا و ناطق در 

پس زمینه بده بستان های دو كاراكرت انسانی، هنوز بخشی 

از تخیالت فالگیر است .

پرده سوم :

ورود جرثقیل به مدد افكت سنگین صوتی و قالبی بزرگ كه 

با صدای دخرت كولی با زنجیر آهنین از سقف صحنه پدیدار 

شده و پایین می آید، تا آنجاكه كامالً روی قفس قرارمی 

گیرد. به ظاهر جرثقیل قص��د جابجا كردن قفس را دارد و 

فضای صحنه درهم پیچیده اس��ت، بوم های نقاشی حاوی 

تصاویر مبهمی  با طیف های خاكس��رتی است و مجموعاً 

فضایی خیالی و كابوس گونه را به ذهن مخاطب متواتر می كند. 

هیچ تصویر یا منادی از گنبد و گلدسته دیده منی شود. 

مظفر گیج و رسگردان به رویارویی لفظی با دخرت می پردازد 

تا خ��ود را از رشایط موجود برهان��د. اما گویی همه اركان 

صحن��ه در خدمت دخرت قرارگرفته تا مظفر را در دادگاهی 

كه زاییده وجدان اوست، مورد بازخواست قرار دهد. 

ای��ن پرده تركیبی از پرده های اول و دوم در بده بس��تان های 

كاراكرتهاس��ت. مرغ های عش��ق برخالف انفعالش��ان در 

پرده قبل مقابل دخ��رت، در این پرده با او همراهی كرده و 

دیالوگ دارند. مظفر در تنگنای دادگاه، داخل قفس افتاده 

و مجبور به اعرتاف راز 20 س��اله خود می شود. او سال ها 

قبل دخرت خود را به دلیل فقر و عجز از پرداخت هزینه های 

سنگین درمان در بیامرستان رهاكرده و به زعم خود، او را به 

حرضت رضا)علیه السالم( سپرده است، فارغ از اینكه شانه خالی 

كردن از بار این مس��ئولیت ج��دای از آنكه تنها راه ممكن 

نیست، با رضایت امام نیز منافات دارد.

بازی های مظفر با شخصیت های مجازی كه تنها صدایشان 

در فضای منایش می پیچد، از زیبایی های این پرده اس��ت. 

منولوگی طوالنی اما پر از احساس، پایان قابل قبولی را برای  

این بخش از منایش رقم می زند.

پرده آخر :

مظفر با صدای نقاره خانه حرم از خواب می پرد تا مخاطب 

بداند كه متام صحنه قبل را در رویای مظفر گذرانده است. 

او پش��یامن از برخورد با دخ��رت كولی، در پی یافنت او بر 

م��ی آید تا چرت پدرانه خود را بر رس او بگس��رتاند. با رفنت 

مظفر، روزنامه روز داخل قفس پرتاب میشود و مرغ های 

عش��ق در نبود مظفر كنجكاوانه به دنب��ال آنچه مظفر را 

مدتهاست مشغول داشته می گردند. آخرین دیالوگ، پایان 

مبهم��ی را برای منایش ایجاد می كند تا مخاطب خود پایان 

را ترسیم كند.

***

جدای از هم خوانی اركان مختلف منایش در ایجاد فضایی 

انتزاعی و قابل قبول، آنچه منایش را زیبا و دلنش��ین ساخته 

اس��ت روایت س��اده و صمیمی درونیّات شخصیت اصلی 

منایش است كه با بازی روان و یكدست »حسین طاهری«، 

مخاطب را متام و كامل مجذوب خود می س��ازد. بازی های 

مكمل بویژه دخرت كولی نیز كامالً بجا و موثر ایفا می شود. دو 

ش��خصیت آبی و صورتی، عالوه بر القای موجودیت پرنده، 

حاالت و احساس��ات انس��انی را به خوبی مجسم ساخته و 

با تحرك باال كه بخش��ی از آن مدی��ون طراحی ویژه قفس 

اس��ت، بخش بزرگ��ی از بار حركتی منای��ش را به دوش می 

كش��ند. قابلیت حركتی قفس با وجود بزرگی ابعاد و ایجاد 

فضایی دوطبقه كه بازی بازیگ��ران را در فضایی مرتفع تر 

از كف س��ن ممكن می سازد، بر زیبایی های برصی منایش 

افزوده است. اجرای زنده موسیقی در صحنه و استفاده از 

افك��ت های متفاوت به اقتضای بخش های مختلف منایش 

نه چندان كامل اما دلنشین برروی كار نشسته است. 

ام��ا در  پرداخت ب��ه محتوای اصلی منایش ك��ه به چالش 

كشیدن یا نقد یك معضل اجتامعی چون رهاكردن كودكان 

در حرم اس��ت، جریانی دوس��ویه اتفاق می افتد. از یكسو 

نویس��نده س��عی در ارایه فضای��ی كودكانه ب��رای انتقال 

مفهوم��ی را دارد كه هض��م آن برای گروه س��نی كودك و 

نوجوان كمی مش��كل به نظر می رس��د، و ازسوی دیگر با 

نگارش دیالوگ های س��نگین و پرتنش این امر را با مشكل 

مواجه می كند. تا آنجاكه به س��ادگی م��ی توان گفت این 

اثر »برای« كودك و نوجوان س��اخته نش��ده بلكه »درباره« 

كودك و نوجوان است. پرداخنت به مشكالت دنیای بزرگرتها 

كه فاجعه ای غیرقابل چش��م پوش��ی را در دنیای كودكان 

رقم می زند، بهرتاس��ت هامن مخاطب بزرگس��ال را نشانه 

رود، اگرچه در كارگردان��ی، طراحی لباس و طراحی صحنه 

سعی در ترسیم فضایی متناسب با روحیات مخاطب كودك 

و نوجوان صورت پذیرفته باشد . 
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پرده  اول :

تاریك��ی ، صدای همهمه و عبور ماش��ین ه��ا در ترافیكی 

سنگین. با ریزش آرام نور در صحنه ، با فضایی كامالً انتزاعی 

مواجه می ش��ویم . قفسی بس��یار بزرگ در میانه صحنه و 

تعداد زیادی بوم نقاش��ی كه بر روی س��ه پایه در انتهای 

صحن��ه قرار گرفته اند . هری��ك از بوم ها حاوی تصویری 

گرافیكی از ساختامن های مرتفع یك شهر شلوغ است، كه 

ب��ه صورت كوتاه و بلند و با پالن بندی البالی هم قرار دارند.  

انتهایی ترین بوم كه از بقیه مقداری بلندتر به نظر می رسد 

تصویر گنبد  و گلدسته حرم را درخود جای داده است. قفس 

مانند گهواره تكان تكان میخورد، دو بازیگر آبی وصورتی پوش 

كه تداعی گر دو مرغ عش��ق هستند، روی قفس مانند دو 

كودك خوابیده اند. پیرمردفالگیر نشس��ته ب��ر چارپایه ای 

چوبی به قفس تكیه داده و روزنامه می خواند . صدای صحنه 

تدریجاً دو مرغ عشق را از خواب بیدار می كند....

منایش آرام و با طرح س��ئوالی كودكانه آغاز میشود. مظفر، 

پیرمردفالگیر، در انبوه عكس��ها و نوش��ته های روزنامه به 

دنبال چیس��ت؟ س��ئوال از هامن ابتدا در پیش زمینه ذهن 

مخاطب می نش��یند و جنب وجوش پرنده ها فضای برصی 

منای��ش را پرمی كند. عب��ور عابران كه عموم��اً زائران حرم 

هس��تند به صورت مجازی در صحنه اتفاق می افتد. مظفر 

با عابران خیالی، ارتباط برقرار می كند و فال حافظ می گیرد. 

دومی��ن تعلیق منای��ش در میان پرگویی ه��ای كودكانه دو 

مرغ عشق شكل می گیرد. آیا مظفر دخرت خردسال خود را 

سالهاپیش به كولی ها فروخته است؟

پرده دوم : 

صدای دخرتی كولی س��كوت و تاریكی صحنه را می شكند. 

دخرت با دیدن پرنده ها محو متاشا  می شود و سعی دارد با آن 

دو ارتباط برقراركند. انزوای ذاتی مظفر او را به تنش با دخرت 

وا می دارد. یك ودوهای مداوم دو كاراكرت با طبقه اجتامعی 

مشابه، موضوعات اجتامعی پیرامون حرم را مطرح كرده و 

بس��یاری از مسائل روزمره بافت پیرامون آنرا به چالش می 

كشد. دخرت با چرب زبانی سعی در یافنت چرتی مطمنئ چون 

مظفر در گیرودار ش��لوغی های این شهر بزرگ را دارد، اما 

مظفر بی رحامنه او را از خود می راند.

این پرده برخالف پرده اول به استثناء فضای طراحی صحنه 

كه مش��ابه قبل اس��ت، به لحاظ دیالوگ واتفاقات منایشی 

وقتـی كوچكتـرها جور بزرگتـرها را می كشنـد
نگاهی به منایش » بچه های بهشت «

بهروز کریم پور
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)س��ال )س��ال 1348( یك گروه تئاتر از ته��ران آمده اند و 
می خواهن��د در کتابخانه ی کودک، کان��ون پرورش فکری 
کودکان و نوجوان��ان قوچان،  تئاتر اجرا كنند. کارگردانش 
جعف��ر والی بود. به طور اتفاقی از من خواس��ت تا نقش 
بچه ش��ش ساله ای را در منایش شان بازی کنم. آنها در هر 
كتابخان��ه ای كه می رفتند، یک بچ��ه را انتخاب می كردند، 
ت��ا نقش ک��ودک را بازی کن��د. این نقش را اج��را کردم و 
این اولین آش��نایی من با تئاتر بود. من از ش��ش س��الگی 
تا ش��انزده س��الگی، در كان��ون پرورش فک��ری كودكان و 
نوجوانان، در قوچان و مش��هد و ته��ران، تئاتر کار کردم.  
تا اینکه به عنوان تنها مربی عضو كانون، مش��غول به کار 
شدم. در واقع دو نوع مربی در كانون داشتیم. یک گروه  
مربیان��ی بودند كه حقوق می گرفتن��د و  یک گروه دیگر 
ه��م مربیانی بودند ك��ه در كانون عضو بودن��د، ولی به 
دلی��ل تجربه و توانایی ش��ان، کار مربی گری را هم، انجام 
می دادن��د. در تهران یك دوره دو- س��ه س��اله رفتم پیش 
آقای غریب پور و تحت نظر یك گروه تئاتر لهس��تانی كه 
به ایران آمده بودند، دوره دیدم. به عنوان مربی تا س��ن 
هفده سالگی توانستم در كانون فعالیت كنم. چون از سن 
هفده س��الگی به بعد، دیگر كانون رضیب سنی داشت و 
منی توانس��تم در کانون فعالیت کنم. پس درس خواندم و 
طبیعتا ای��ن كار را ادامه دادم. یعنی در حقیقت این طور 
می  ش��ود گفت كه من در س��نین پایین به هیچ عنوان در 
فضای حرفه ای تئاتر مشهد به  جز كانون، كار تئاتر نكردم 
و خوش��حامل ك��ه این اتفاق افتاده اس��ت. چون احس��اس 
می كنم، اگر آن مسیر طی منی شد، به سالمت منی گذشتم.  
می توانم بگویم به سالمت دوران كودكی و نوجوانی ام را، 
ب��ه جهت حرفه ای و اخالقی و روش های آموزش��ی كه در 

تئاتر کانون صورت می گرفت، طی كردم. 
ب��ا آدم ه��ای بزرگ��ی كار ك��ردم. م��ا در حقیق��ت گروه 
تئات��ر كوچكی را پی ری��زی كردیم و همه ن��وع منایش را 
در اس��تان ها ب��ه صحن��ه بردیم. اص��وال تئاتر ك��ودكان و 
نوجوان��ان اگر تاریخچ��ه ای دارد، اگر س��ازماندهی دارد، 
مدیون كتابخانه های كودك اس��ت ك��ه امروزه همه آن را 

می شناسند.

وضعیت آموزش تئاتر در آن دوران چگونه بود؟
در آن دوره ما مربیان ایتالیایی داش��تیم، مربیان لهستانی 
داش��تیم، گروه های سیار داش��تیم. همه نوع منایش  اجرا 
می ش��د. به جایی رس��ید كه از دل آن هم��ه تجربه، یک 
جریان ایجاد ش��د. فراموش نكنیم ك��ه آن موقع، ما ادامه 
یك جریان نبودیم، بلکه به وجودآورنده یك جریان بودیم. 

تئاتر کودکان و نوجوانان از دل این تالش، زاده شد. 
 در آن دوران، م��ن دو تا فیلم هم بازی كردم. نخس��تین 
داس��تان هایم در مجالت پیك كانون منترش ش��د و دو سه 
دوره ه��م، به عنوان عضو برتر كانون انتخاب ش��دم. یك 

دوره ده ساله بسیار ارزش��مند، از شش سالگی تا شانزده 
س��الگی داشتم. برایم همیش��ه جذاب بوده و هست. در 
واقع اگر كودكی كردم، اگر نوجوانی كردم، اگر مدرس��ه ای 
رفتم، هم��ه اش در این فضای اَمن بود. فراموش نكنید كه 
قب��ل از انقالب، چ��ه دورانی بود. دوران��ی كه بچه ها در 
كوچه بزرگ می شدند، محیط رُشد من، محیط كتابخانه ای 
ب��ود. آثاری ه��م در آن دوران كارگردانی کردم. دو كار از  
برتولت برشت،  نویسنده ی نامدار آملانی، پنج منایش نامه 
هم خ��ودم نوش��تم و کارگردانی کردم و چن��د مجموعه 
منایش كه بازنویسی آثار منایشی منترش شده كانون بودند. 
همه این کارها در س��طح كتابخانه های كودك کُل كش��ور 

اجرا شد. 
وقتی وارد محیط دانش��گاهی ش��دم، نگاهم تغییر كرد و 
احساس كردم تئاتر آموزش��ی و آزمایشگاهی كه در تئاتر 
كان��ون اتفاق افتاده اس��ت، باید در فض��ای حرفه ای قرار 
بگیرد. از س��ال 62 و 63 تا سال 70، به عنوان نویسنده و 
کارگ��ردان، در فضاهای حرفه ای تئاتر مش��هد و تهران كار 
ك��ردم. منایش نامه هایی كه كار كردیم، در جش��نواره های 
مختل��ف، رشک��ت ک��رد و بس��یاری از آنها، نی��ز به چاپ 
رس��ید. می خواهم بگویم كه این دوره دوازده – س��یزده 
س��اله آغازین م��ن، برایم جریان س��از بوده اس��ت. خیلی 
جالب اس��ت كه هر وقت كس��ی از من سوال می كند كه 
شغل شام چیس��ت؟ من جواب می دهم نویسنده هستم. 
شغل های دیگری هم داشته ام، پست ها و مسئولیت های 
مختلفی، که همه گذرا بوده و هستند. ماندگار نیستند و 
برای من، تنها ش��غلی كه ماندگار است، نویسندگی است. 
اگر مصاحبه های من را در طول آن س��الها خوانده باشید، 
می بینید که از هامن س��الها ه��م آرزوی من این بوده كه 
نویس��نده بش��وم. پس امروز ب��ه آرزویم رس��یده ام. فكر 
می كنم كارم را خوب انجام داده ام. یعنی ارتباط مستقیم 
ب��ا مخاط��ب دارم، كه تا حاال مداوم انجام می ش��ود. ولی 
این مهم چگونه انجام ش��ده اس��ت؟ یک پیشامد در سال 
48، من را به جهان بس��یار باش��كوه تئاتر پرتاب کرد. اما 
چگونه ش��د كه در این جهان باشكوه، با منظِر تئاتر دینی 

قرار گرفتم؟ 
چیزهایی ک��ه می گویم، چون وجود دارند و زندگی من را 
به لحاظ حرفه ای ساخته اند، اصال شعار نیست. این اتفاق 
افتاده و به عنوان یک جریان فکری، مطرح است. چگونه 
می شود این مسیر را طی كرد؟ همه ما در زندگی فردی مان 
دنبال قدرت هستیم. حاال این قدرت، گاهی معنوی است 
و گاهی بازدارنده. ولی زمانی، قدرتی با ما گفتگو می كند. 
یعنی فطرت آدم را می تواند مورد پرسش قرار بدهد. سال 
70 منایشی به نام قاصدك كار كردم و به شهر ساری بردم. 
در مس��یر، تصادف سختی كردیم و سه نفر از بازیگران ما 
كشته ش��دند. خداوند، قرین رحمتشان سازد، همواره. آنها 
را در حرم مطهر دفن کردند. روز مراس��م هفتم،  مسجد 

ـــــکری                      
ـــــعید تش

س

/ قوچان
د 1342

متول

گردان
 کار

ه و
 نویسند

•

دبیات منایشی
غ التحصیل ا

 فار
•

ئاتر
منتقدان ت

ن ملی 
کانو

ضو 
• ع

ع مقدس
 دفا

ئاتر
ن ت

و انجم
• عض

ITC A اتر
ی تئ

جهان
کانون 

ضو 
• ع

سینام
ر و 

 تئات
• مدرس

آدم هایی که در اکوسیستم حرم زندگی  می کنند،

خیلی دیجیتال هستند

حمیدرضا جعفری

بعض��ی آدمها که برای مصاحبه به رساغ ش��ان می روی، تو 
را به زندگی خودش��ان پرت می کنن��د و آدمی را می مانی 
که حیران در سال هایی از تالش و کار آدمی تنها و خسته 
می چرخ��د. آدم ه��ای زیادی را پ��ای میز کش��انده ای. از 
خیلی ها، از زندگی شان پرسیده ای. با بیشرتشان خندیده ای، 
اما کم بوده اند کس��انی که اشکت را در بیاورند. مصاحبه 
ی��ک گفتگ��وی دونفره اس��ت. بی��ن آدم هایی ک��ه کاری 
کرده اند که حاال می خواهند درباره اش بیش��رت حرف بزنند 
یا علمی دارند که می خواهند ترویج اش دهند و آدم هایی 
که کارش��ان همین است. نشس��نت پای زندگی آنها و رسک 

کشیدن به خاطرات تلخ و شیرین شان.
همیش��ه به خودم می بالیدم که اجازه ن��داده ام در همه 
مصاحبه های��م مصاحبه ش��ونده رش��ته کالم را در دس��ت 
بگیرد. همیش��ه هروقت که احس��اس می کردم باید وارد 
شوم، وارد ش��ده ام، اما این بار مغلوب شدم. مغلوب یک 
زندگی امام رضایی. امام رضا )علیه الس��الم( درست جایی توی 
کاس��ه ام گذاشت که اصال فکرش را منی کردم. شاید در این 
ش��ش س��ال کار مداوم در جغرافیای امام رضا)علیه الس��الم(، 
بزرگرتین س��وال زندگی ام این بود: ی��ا امام غریب تو من 
را می بینی؟ رفتم رساغ نویس��نده ای که مدام امام رضا)علیه 
الس��الم( به اش رس می زده و زندگی اش را برای نوشنت درباره 

او تأمین  کرده است.

 A4 سعید تشکری نویس��نده و کارگردان، با چهار صفحه
اسم کتاب و منایشنامه و رمان و فیلم نامه، درباره زندگی 
هرنمندانه اش، در اکوسیس��تم امام رضا)علیه الس��الم( صحبت 

کرد.

* دوست دارم مصاحبه باشــام جور دیگری تنظیم شود. 
می خواهم شــام داســتان کارهای خودتان را برای من و 

مخاطبان این نرشیه روایت کنید؟
** در زندگ��ی یك قانونی وج��ود دارد، به نام قراردادهای 
ج��رب و اختیار. كه خداون��د رس راه آدم قرار می دهد. در 
آن مسیر، انسان راه خودش را پیدا می كند. یعنی تصادف، 
ولی در ذهِن ما، تصادف معنا پیدا می کند؛ ش��اید ناِم بهرت 
آن، پیش آمد هاِی خدادادی باشد. پیش آمدها، در واقع این 
فرص��ت را ب��رای ما ایجاد می كنند ت��ا راه خودمان را پیدا 

كنیم.
 من ش��ش س��امل بود. در ش��هری ب��ه نام قوچ��ان زندگی 
می كردیم. انتهای باغ مل��ی قوچان، یك كتابخانه ی كودك 
بود، كه در کودکی، از آنجا رد می ش��دم و آن را می دیدم. 
ی��ك روز، كامال تصادفی، خامن��ی در خیابان تصادف كرد.  
كسی كه به او زده بود، به من گفت خودت را به نگهبان 
کتابخان��ه ی كودك برس��ان و این كلید را ب��ه او بده. من 
ه��م ای��ن كار را انج��ام دادم. در آنجا فهمی��دم آن زمان 
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خیلی خوب شده اس��ت. چون دیگر كارمندی نیست. ولی 
در آن زم��ان، در دهه هفتاد یا ش��صت، بودجه ریزی كار 
هرنی، در اختیار بخش دولتی بود. اگر شام كارمند بودید، 
می توانس��تید كار بكنی��د. یعن��ی كارمند ی��ك وزارتخانه، 
امكانات آن وزارتخانه را در اختیار خودش داش��ت. شاید 
جزء معدود کس��انی باشم که بیش��رتین تله تئاتر آثارم  از 
تلویزیون، پخش ش��ده است. در حقیقت من فكر می كنم 
ای��ن بیوگراف��ی، متف��اوت از بیوگرافی های دیگر اس��ت. 
معموال می گویند فالن روز به دنیا آمدم، اما به دنیا آمدن 
من، س��ه بار اتفاق افتاده است. یك بار در سال 1342 در 
قوچان که فرزند محمد و محرتم هس��تم. خدا رحمتش��ان 
کند.  یكبار در س��ال 1348 ك��ه در جهان تئاتر تولد یافتم 
و یك بار هم در س��ال 1370 در مس��جد گوهرش��اد حرم 
امام رضا)علیه الس��الم( که تصمیم گرفتم آثار ویژه برای ایشان 
بنویس��م و بس��ازم. هامن طور كه در مقدمه ی رمان "بار 
ب��اران"  هم گفته ام، متام آرزویم ای��ن بوده كه یك روزی 
م��ن را به همین نام بخوانند.  خادم��ی  كه كارش كتابت 

این بارگاه قدسی بود. 

* كمــی از ســختی های كار بگویید. ایــن اتفاقی بود كه 
شــخصا برای شــام افتاد و شــام را به تعبیــر خودتان به 
جهــان برگرداند و باعث زندگی مجددتان شــد. اما شــام 
در این مدت چه ســختی هایی برای داســتان  نویســی و 
منایشنامه نویسی درباره امام رضا)علیه السالم(متحمل شدید؟ 
** م��ن فكر می كن��م االن  به هس��ته ِی  اصلی بحث مان 
می رس��یم. ببینی��د مدت های مدیدی اس��ت ک��ه در این 
رسزمی��ن، هر بار می خواهیم درباره یكی از افراد صاحب 
نظ��ر صحبت كنی��م، دچار این می ش��ویم و فكر می كنیم 
زندگی ش��هودی، زندگی اس��ت كه فقط مربوط به همین 
آدم هاس��ت. و آثار ش��هودی، به دنیای قدیم تعلق دارد. 
چ��ون ما تجربه زندگی ش��هودی را نداری��م، به آن نزدیك 
نیس��تیم. فكر می كنی��م آدم هایی كه از زندگی ش��هودی 
ح��رف می زنند، در واقع از چی��زی صحبت می كنند كه ما 
آن را منی فهمیم. و چون ما منی توانیم معاوضه اجتامعی و 
مع��ارص برای آن قرار بدهیم، آثار آنها را غریب می دانیم. 
پ��س بیاییم یك ب��ار در یك مصاحبه، پ��رده از این حقایق 
برداری��م و از هم��ه نش��انه گذاری ها، هم��ه غربت ها و  
قربت ه��ا و هم��ه آن چیزهای��ی كه َجف��ا در حق زندگی 
شهودی اس��ت، صحبت کنیم. تا زمانی كه كسی این پرده 
را پس نزن��د، باورپذیری به جهان ادبیات دینی، به جهت 
ارتب��اط ب��ا مخاطب حرف��ه ای موفی منی ش��ود. بیایید به 

نگاتیو، نور مالیمی بدهیم تا از ظهور به ثبوت برسد.  
معموال ما می گوییم كه روز با آفتاب آغاز می ش��ود. حاال 
این آفتاب، برای هركس��ی یك طوری اس��ت. مثال یك نفر، 
آفتاب اش س��اعت هفت صبح است، برای یك نفر، ساعت 
یازده است. یا یك نفر اصال آفتاب اش، ماه  آسامن است. 

 مث��ال می زن��م. ما 
معموال در ش��ب های 

بای��د  مش��خصا  خاص��ی، 
آجی��ل بخوری��م! ایرانی ها به 

آن ش��ب چله یا یلدا می گویند. در 
صورتی كه این اصطالح اشتباه است. در 

واقع صحیح آن "ش��ب چرا" است. چراگاهی 
شب است. در قدیم ش��بانان، گوسفندان را می 

بردن��د چرا ی��ا در وقت  ش��ب چرا. خودش��ان برای 
همدیگر قصه می گفتند. و اولین گزارش هایی كه در مورد 
سلسله الذهب وجود دارد، توسط شبانان گفته شده است. 
یعنی ش��بانان، گوسفندان را به شب چرا می بردند و در آن 
ش��ب چراها داستان زندگی حرضت رضا)علیه السالم( و حدیث 
سلس��له الذهب را برای همدیگر نق��ل می كردند. و با این 
نقل ها، توسط ش��بانان مختلف، به صورت شفاهی، سینه 
به س��ینه می رفت و نقل می ش��د. قبل از آمدن اسالم هم 
در ایران، ش��ب چرا وجود داش��ته. یعنی باز هم شبانان یا 
گوس��ان ها یا نقل خوان ه��ا در حقیقت این عمل را انجام 

می دادند. 

ش��ب این آدم ها، در حقیقت روز بوده اس��ت. یعنی شب 
گوس��فندها را  به ش��ب چرا می بردند. در وقت آمدن روز 
مناز می خواندند و عبادت می كردند. آفتاب که می زد، آنها 
را ب��ه آغل می بردند و بع��د می خوابیدند. یعنی روز آنها، 
شبش��ان بوده و شبشان روز بوده اس��ت. حاال از این جا 
می خواهم بگویم، این افراد كه تعداد كمی نیستند، هنوز 
هم چنین زندگی دارند. آث��ار زیادی  محصول این ارتباط 
زمینی و آسامنی است. ادبیات مكتوب و شفاهی دینی ما 
می شود، زندگی ش��هودی!  خواجه عبدالله انصاری وقتی 
می خواهد ش��ب را توصیف كند، می گوید: ش��ب پَرده ِی 
عصمت است، جذبه ی رحمت است، باغ یقین است، پناه 
انبیاء اس��ت. در حقیقت این شبانی و این شب، باالترین 
و ارزنده تری��ن قس��متی اس��ت كه نویس��نده جامعت با 
آن زندگی می كند. خب حاال با ش��بی كه برای نویس��نده، 
روز است، چه كس��انی َدمخور هستند؟ چه زندگی صورت 
می گیرد، جز زندگی ش��هودی؟ یعنی ش��اهد این شب چه 
كس��ی است؟ صاحب این شب، چه كس��ی است؟ خداوند 
در قرآن به حرضت رس��ول)صل الل��ه علیه و آله وس��لم( می فرماید: 
»اگر می ش��د كه من مناز ش��ب را برای همه افراد سخت 
نكن��م، برای همه این كار را می كردم. ولی به تو می گویم 
كه این كار را انجام بده یا رس��ول. چرا این را گفته؟ چون 
در حقیق��ت، خود حرضت خداوند جل جالله ش��اهد آن، 
ش��ب است. شام اگر بخواهید یك رمان در مورد مناز شب 
بخوانی��د، وجود ندارد. اگر بخواهی��م یك كتاب غیرفقهی 
در م��ورد آن پیداکنیم، وجود ن��دارد. فقط آن اصولی كه 
مناز ش��ب بر آن وارد می شود، وجود دارد. هیچ اثر ادبی 

گوهرش��اد در حال بازس��ازی و بنایی بود و حسابی آنجا 
شلوغ بود. آنقدر كه یك نفر باالی یكی از این جرثقیل های 
بنایی رفته بود و برای جمع صحبت می كرد. در آن رشایط 
یك لحظه از خودم پرسیدم اگر اینها یك منایش دینی بازی 
كرده بودند و كُشته می شدند، آیا باشكوه تر نبود؟ و اینكه 
آیا روزی روح  اینها از من نخواهند پرسید كه آقای تشكری 
به عنوان اس��تاد ما بگویید، آیا این منایش شام، ارزش این 
را داش��ت كه ما جامنان را از دس��ت بدهیم؟ من خیلی با 
رصاحت صحبت می كنم. آیا منایش تو آنقدر می ارزید كه 
م��ا جامنان را بدهیم؟ در حقیقت من دچار یك تش��ویش 
عظیم ش��دم. مراسم هفتم متام ش��د. نذر کردم چهل روز 
به حرم بروم، تا به آرامش برس��م. از امام هشتم)علیه السالم( 
راه ح��ل خواس��تم. دیگر ه��ر روز، هر صب��ح گاه به حرم 
می رفتم. بعد از بیس��ت و پنج روز، آقایی با لباس آستانه 
آمد و گفت: من هر روز دارم ش��ام را می بینم. ش��ام من 
را می شناس��ید؟ گفتم: نه. گفت: می دانید حراست آستان 
قدس رضوی ش��ام را كنرتل می كند؟ گفتم: نه. گفت: چون 
ه��ر روز صبح می آیی، کنار منرب امام زمان، در شبس��تان 
مس��جد گوهرش��اد می نش��ینی، می نویس��ی و می روی، 
می نویسی و می روی. حاال به من گفتند برو این شخص را 
پیگیری كن و ببین چه كسی است؟ مرد خادم به مسئوالن 
حراس��ت گفته بود، که من همكالسی او هستم. بعد من 
همین ماجرای تصادف را برایش تعریف كردم. با همدیگر 
از  صحن گوهرش��اد داشتیم می آمدیم بیرون، که یك مرد 
كامال روستایی، پابرهنه، دس��تش را روی کاشی فیروزه ای 
مسجد گذاشت، گفت: من از این زن مغول كه این مسجد 
را س��اخته كه بدتر نیس��تم. كار او را راه انداختی. یا كار 
م��ن را راه می اندازی، یا دیگر به خانه ات منی آیم. من در 
مقدمه رمان "بار باران"  که تا به حال دوبار تجدید چاپ 
شده و کتاب برگزیده رمان سال 1387 و کتاب برگزیده ی 
س��ال رضوی س��ال 1388ش��ده، عین همین واقعه را نقل 
كردم. من به آن دوس��تم گفتم در مورد چه كسی صحبت 
می كند؟ گفت در مورد گوهرش��ادخاتون، سازنده مسجد 
گوهرش��اد. احس��اس کردم بعد از بیس��ت و پنج روز، امام 
رضا)علیه السالم( با من حرف زد. كه حاال اثری را كه می خواهی 
بنویسی، بنویس. دیگر راه را پیدا كردم. یعنی بعد از آن 
بیس��ت و پنج روز، كه من باید چه��ل روز در حرم 
بیتوته می ك��ردم، به تحقیق در مورد س��اخت 
مسجد گوهرشاد رسیدم. یك روایت عامیانه 
داریم كه پرسی عاشق گوهرشاد بیگم 
می ش��ود و گوهرشاد او را به حرم 
می فرس��تد و به او می گوید 
اگ��ر چه��ل روز در آنجا 
همرست  من  مبانی، 
در  و  می ش��وم 
بعد  واق��ع 

از آن چهل روز، جوان به یك زندگی معنوی می رسد. 
ش��اید"هفت دریا ش��بنمی" اولین منایشی بود كه در تاریخ 
ادبی��ات ایران به حرم امام رضا)علیه الس��الم( به ش��كل بس��یار 
ارتب��اط برانگیزی پرداخته بود. در س��ال 1375 منترش ش��د 
و  گروه ه��ای تئاتر زیادی در اقصاء نقاط کش��ور آن را اجرا 
کردند. آماری که از اجرای این منایش دارم، حدودا بیست و 

پنج گروه منایشی بوده است. 
س��ال 75 این منایش نامه توس��ط دفرت تولید منایشنامه های 
مذهب��ی، مرکز هرنهای منایش��ی وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اس��المی، منترش ش��د. س��ید بزرگوار ما، آقای س��یدمهدی 
ش��جاعی، مس��ئول انتش��ارات منایش��نامه های دینی مركز 
هرنهای منایش��ی وزارت ارشاد بود. برای گرفنت حق التالیف 
آن، امكان ارتباط با آن مجموعه را نداش��تم و چون ش��غل 
دیگری نداش��تم به حق التالیف آن از جهت زندگی روزمره 
خیلی نیازمن��د بودم. اولین كتابی هم بود كه از من منترش 
ش��ده بود. آنقدر این آمد و ش��دها تكرار شد، كه دیگر من 
برای گرفنت حق الزحمه به استیصال رسیدم. جالب است كه 
یك غروب جمع��ه، وقتی به حرم می رفتم به دس��تیارم كه 
همراهم بود، گفتم من بابت دوس��الی که روی "هفت دریا 
شبنمی" کار كردم، حتی یك ریال هم نگرفتم. در یك تنگنای 
بسیار فوق العاده بودم. داشتم در حرم مناز می خواندم، یك 
نف��ر به من گفت، قبول باش��د. وقتی برگش��تم، دیدم آقای 
ش��جاعی کنار من در حرم نشسته است. حاال ایشان احوال 
من را می پرس��ید و من گریه ام گرفته بود. گفت: چی شده؟ 
گفتم: من غیبت تان را كردم، و موضوع این گونه بوده است. 
گف��ت: اصال، من برای این آمده ام كه مش��كل ش��ام را حل 
كنم. گفتم: چطور مگر؟ گفت: من قرار نبود كه به مش��هد 
بیایم. یكی از دوس��تان بلیط داش��ت، گف��ت من منی توانم 
بروم، تو برو. می بینی که مامور بودم بیایم تا مش��کلی حل 
شود. خندید و گفت: دستور موالیامن است. در آنجا بود كه 
احس��اس كردم در این بارگاه چیزی گُم منی شود. اما اگر دیر 
می شود، به خاطر این است كه تو به این نتیجه برسی. كسی 
تو را می بیند. كسی مراقب توست، كسی صرب و تحمل تو را 
محك می زند. آیا می ش��كنی؟ بعد از آن، صاحب متام آثاری 
كه نوش��ته ام، امام رضا)علیه السالم( هستند. دو نوع کار در آثار 
من هست. آثاری كه به حوزه دفاع مقدس مربوط می شود، 
كه باز هم در متام آنها امام رضا)علیه السالم(به شكل موثر وجود 

دارد و آثاری كه اسطوره ای است.
در متام این سالها، به عنوان آدمی كه زندگی اجتامعی دارد، 
من هم شغل هایی داشتم كه هیچ ارتباطی به نویسندگی 
نداشت، ولی كامكان خودم را نویسنده می دانستم. یعنی 
اگر تئاتر كار  كردم، بیش��رت به نرش آن فك��ر كردم. به این 
فك��ر  كردم كه با اجرای آنه��ا، یک نارش دیداری مثل تئاتر، 
می توان��د این منایش��نامه ها را به گوش مخاطب برس��اند. 
در حقیق��ت ما در عرصه تئاتر خصوصی، كامكان مش��كل 
داری��م. تئاتر ما، تئاتری دولتی اس��ت. امروزه تئاتر دولتی 
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گفت: اصال ایش��ان چه كس��ی بوده است كه مردم، بر رس 
ق��رب او می روند و نذر و نیاز می كنند. گفتم: ایش��ان اهل 
اصفهان بودند. به مشهد می آیند و... داستان زندگی آقای 
نخودكی را برایش توضیح دادم. و به این جا که رس��یدیم، 
گف��ت: اینهایی كه تو می گویی، جایی منترش ش��ده، یا  از 
اطالعات خ��ودت می گویی. گفتم: نه، من می گویم. چون 
تحقیق میدانی کرده ام. بعد از هفت یا هش��ت س��اعت، 
تازه فهمید كه من محقق و نویسنده ام و من هم فهمیدم 
كه او مس��ئولی اس��ت در رادیو تهران. حاال ش��ام باورتان 
می شود كه من به یك باره از فضای مشهد، به فضای رادیو 
تهران پرت ش��دم ك��ه در آنجا فقط یكرسی منایش��نامه و 
داستان رادیویی بنویسم برای مخاطبانی كه دوستدار این 
گونه از داس��تانها هس��تند؟ هامن اتفاقی که افقی تازه را 
برای من گشود. در مشهد و حرم باش، اما برای تهران کار 
کن. من به قم رفتم، به كاشان، به مشهد اردهال، به شیراز 
و به متام ش��هرهایی كه خاندان حرضت رضا)علیه الس��الم( در 
آنجا مدفن ش��ان بود و در حقیقت در این جهان گس��رتده 
خاندان حرضت رضا)علیه السالم(، رشوع به نوشنت، برای رادیو 

و قصه های شب رادیو کردم. 
خب، حاال س��وامل این اس��ت كه، آیا می ش��ود این مس��یر 
را مكانیك��ی ط��ی كنیم؟ یعنی ی��ك آدم تصمیم بگیرد كه 
این گونه زیست كند و برای حرضت رضا)علیه السالم( بنویسد؟ 
مگر می شود این مش��قت در زندگی شهودی طی نشود؟ 
یعنی بحثی كه اول عرض كردم. آن تصادف و پیش آمدها، 
تصادف هایی نیستند كه ما فكر كنیم، می توانیم خودمان 
ب��ه وج��ود آورنده ش��ان باش��یم. در حقیق��ت این هامن 
تقدیری اس��ت که ع��رض كردم. خداوند ب��ه آدمی هدیه 
می ده��د. ُمق��درات و ُمدبرات. تقدیر و تدبیر. ش��هودی 
می  ش��ود، یک واقع گرایی مداوم و الهی. فیلسوفی به نام 
روروتی می گوید تصادف، پیشامد و بازی، اَمیالی هستند 
ك��ه آن اَمیال، در حقیقت آدم ها را به س��متی می برند كه 
جوهرهاِی فطرِت فرد آش��كار  شود. یعنی در حقیقت آنها 
اتفاقی نیس��تند. اتفاق های پیش بینی ش��ده ای هستند كه 
فرد منی داند هامن پیشامد است. یعنی نسبت به مسیری 
كه ش��ام می دوید كه طی كنید، اینها س��نگ نیس��تند. در 
حقیقت تو را از سنگ دور می كنند. سد نیستند، برعكس 

آن عدد صد هستند كه تو را به كعبه می رسانند. 
توضیح دادم كه از س��ال 70 تا 78 یك نوع سلوك داشتم. 
از سال 78 جهان من باز شد. یعنی نوشنت برای رادیو آغاز 
ش��د و من رشوع كردم برای رادی��و كار كردن. هم زمان با 
كار رادیو، آثار دیگرم نیز منترش  ش��د. "وصل هزار مجنون 
" به چاپ رس��ید، "دس��ت هزار غریب" به چاپ رسید. و 
من ناگهان با مخاطبانی روبرو ش��دم ك��ه تا امروز با آنها 
ارتباط��ی نداش��تم. مثال خانم نابینایی ب��ه من زنگ زد، یا 
آقایی از یكی از روس��تاها زنگ  زد. مثال یادم هست وقتی 
رسیال "وقت خوب مصائب" پخش شد، شاید بدون اغراق 

پخ��ش  ای��ن 
رسی��ال را رادیو، 

پانزده بار تكرار كرده 
و هر بار ك��ه این رسیال 

پخش  می ش��د، ب��ه من تلفن 
ش��ده بود. اف��راد مختلفی به من 

زنگ می زدن��د و می گفتند این زندگی 
خودت اس��ت؟ اس��مش ه��م روی خودش 

اس��ت: وقِت خوِب مصائب. یعنی مصائبی كه 
به ش��دت ش��یرین اس��ت. مصائبی كه به شدت ما 

را راهنامیی می كنند. احس��اس می كن��ی، از تو مراقبت 
می كنند. و من می گویم این زندگی ش��هودی، یك َشهد و 
ش��یرینی دارد. در حالیکه دیگران اصال  آن را بر منی تابند. 
اینكه ش��ام فقط بتوانی��د از  امئه)علیهم الس��الم(بخواهید، راه 
ایامنی نیس��ت. من معتقدم، آن مصائب س��ختی كه امئه 
اطهار)علیهم الس��الم( طی كردند، در مقیاسی كوچكرت به میزان 
ظ��رف خودت، تو هم باید طی بكنی. یعنی غربت را باید 
طی كن��ی، تنهایی را باید طی كنی، تا بدانی و بفهمی كه 
بن بس��تی وجود ندارد. تنهایی را باید طی كنی. طَرد شدن 
را بای��د طی كنی. فقط بودِن خدا را باید باور كنی و طی 
كنی. باید بفهمی ایمن بودن و اَمن بودن، در عین َشداید، 
چگونه به وجود می آید؟ همه اینها را باید طی بكنی. این 
طی طریق و س��لوك، حاصلش ادبیات دینی می شود. من 
اصال معتقد نیس��تم كه ادبیات دینی، ادبیات ش��عاردهی 
است. به نظر من ادبیات دینی، ادبیات شعورمندی است. 
و هر چقدر بَخِش شعوری اش، درون گرایانه تر عمل كند، 
به پُختگی بیشرتی می رس��د. اگر ما منونه های قابل ذكری 
در رسزمین خودمان داریم که با اس��تقبال مخاطب روبرو 
ش��ده، به این دلیل بوده كه مخاطب احس��اس كرده یكی 
از جن��س خودش، از درد خودش، پلی ش��ده بین او و آن 
قبله، آن معنا. من فكر می كنم این زندگی ش��هودی را، با 
زب��ان هرنی در آثارم آن طور نوش��ته ام که مخاطب بداند، 
انس��اِن باورمند چه منونه های نیك بختی و نیك نامی هم، 
در جهان معارص می تواند داشته باشد. در خداباوری چه 
رازی وج��ود دارد، که در فراموش��ی خداوند از آن محروم 
می ش��ویم. غریق خودمان هستیم و در سختی ها، یونس 
باشیم. این آیه ی رشیفه را بخوانیم و باور کنیم و بگوییم، 

"ال اله اال انت. سبحانک انی کنت من الظاملین"   
ح��اال در حقیق��ت ی��ك وظیفه ای ب��ه عهده من اس��ت. 
وظیفه ای كه بتوانم این گفتگو را با مخاطبان مقاوم سازی 
كنم. دیگر منی ش��ود رصفا یك راوی باشم. رشوع کردم در 
آثارم، بنیان های دیگری را طرح كنم. چه با قالب تكنیكی، 
برای ماندگاری. ب��رای همین رفتم رساغ اینكه چند بار به 
این بارگاه قدسی، دشمنان این قوم حمله كردند. دو سال 
مت��ام برای تلویزی��ون، رسیال واقعه را نوش��تم.  درباره ی 
کش��ف حجاب و کش��تار خونین مس��جد گوهرش��اد، که 
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و ه��رنی در مورد آن وجود ندارد و م��ن بارها، هر وقت 
با دوس��تان در مورد آن صحبت ك��رده ام، گفته اند خودت 

بنشین و این را بنویس. 
من این طور، ش��ب را سالهاس��ت ط��ی می کنم. صبحگاه 
بلند می ش��وم و به حرم می روم. س��المی عرض می كنم و 
با این احس��اس که، ای��ن آخِر روز من اس��ت. اما زندگی 
م��ن در حقیقت تعطیل منی ش��ود. یعن��ی هفت صبح به 
زندگ��ی اجتامعی باز می گ��ردم و گویی مت��ام این زندگی 
غیب می ش��ود. انگار كه من ب��ودم و خودم!  خودم بودم 

و خدایم. بی هیچ شاهدی. شاهدم فقط آثارم هستند.  
من از ای��ن صبح گاهان، به حرم رفنت هایم، خیلی اتفاقات 
لطی��ف و لطیف��ه وار دی��ده ام و می بین��م. مث��ال وقت��ی 
كفش��داری ها عوض می ش��وند، یکی به من گفت: برادر، 
شام خیلی گرفتارید كه هر روز به حرم می آیید. یا دیگری 
به من گفت: یك مشكلی در شام وجود دارد كه آقا جواب 
ش��ام را منی دهند! م��ن از این لطایف زیاد ش��نیده ام. از 
ای��ن صحن به آن صحن می روم. در این بده و بس��تان ها، 
اتفاق ه��ای زیادی افتاده اس��ت. خیل��ی آدم می بینم. در 
ح��رم یك جغرافیا وجود دارد. یك تاریخ وجود دارد. و یك 
منظومه وجود دارد. و اصال یك اكوسیستم وجود دارد، به 
جهت حیاتی. كه آدم ها در آن اصال آنالوگ نیستند، خیلی 

دیجیتال هستند. 
من به یك منونه اشاره می كنم. جیب مرد عربی را روبروی 
رضیح زده بودند. در صحن مس��جد گوهرش��اد داد می زد 
كه ای امام رضا)علیه الس��الم(، تو چرا اینقدر مهربان هستی؟! 
اگ��ر ای��ن آدم در كربال یا حرم ح��رضت عباس)علیه الس��الم(، 
جی��ب مرا زده بود، حرضت ابوالفضل)علیه الس��الم( گردن این 
ش��خص را می زد.  چرا ت��و اینقدر مهربان هس��تی كه به 
دزد ه��م پناه می دهی. ببینید این مرد، خش��م خودش را 
نس��بت به دزد، چگونه با مهر و رأفت امام رضا)علیه الس��الم( 
آمیخت��ه بود. تقریبا متام آثاری كه من نوش��ته ام، محصول 
دیدارهای ش��فاهی با این آدم هاست. یعنی قهرمانان من 
كامال زنده اند. تازه و ش��اداب و معارص. من ش��اهد بودم 
ك��ه زنی در جل��وی پنجره ی فوالد، بچه اش را گذاش��ت و 
گریخت و زن و ش��وهر جانبازی آمدن��د و گفتند كه این 
بچه را امام رضا)علیه الس��الم( به ما داده اس��ت و نزاعی را كه 
وقتی آن زن برگشت و گفت بچه ام را می خواهم و آنها 
گفتند كه این بچه ماس��ت و كار ب��ه كالنرتی حرم 

كشید. من فهمیدم كه چه جایی است اینجا. 
خ��ب كجا این افراد را می ت��وان پیدا كرد؟ 
ای��ن جن��س آدم های��ی را ك��ه توب��ه 
می كنند و برمی گردند و می گویند 
ه��ردو  باش��یم.  ه��م  کن��ار 
تجربه بچه دارش��دن پیدا 
می كنند. همین  اآلن 
دو  ای��ن  ه��م، 

ت��ا خانواده، با یك بچه در حال زندگی هس��تند. آن زن و 
شوهری كه جانباز بودند و بچه دار منی شدند و آن زنی كه 
ش��وهرش مرده بود و پناه نداشت. بچه اش را گذاشته بود، 
تا بتواند از هر راهی، زندگی اش را به س��امان برساند. اما 
هنوز كه هنوز است، در حال زندگی كردن با هم هستند. 
بی قدم در راه کج. من حتی فیلم این اتفاق را هم ساختم. 
در حقیقت صاحب اش، كس��ی جز حرضت رضا)علیه الس��الم( 
نیس��ت و خانه حرضت، خانه ای اس��ت كه در آن پُر است 

از این شگفتی ها. 
خب در اینجا، من این زندگی شهودی را تجربه می کنم. این 
را منی توانم نفی كنم كه در حقیقت همه ی آثارم شفیع و 
شافعی جز حرضت ندارند. مثالی عرض می كنم. سال های 
78 و 79 س��ال های خیلی تلخی برای م��ن بود. تقریبا در 
انس��داد کامل مالی بودم. امكان زندگی به شكل حرفه ای 
وجود نداش��ت؛ از نظ��ر هرنی عرض می كن��م. جامعه به 
دالیل سیاس��ی و جابجایی هایی كه صورت گرفت، متالطم 
شد. من احس��اس كردم به هوایی دیگر نیاز دارم. هجرت 
به تهران باید صورت می گرفت. منی توانس��تم به حیات با 
این رشایط ادامه بدهم. از حرضت کمک خواس��تم که مرا 
از خان��ه ات مگی��ر یا م��وال. مرا از این صب��ح و حال، جدا 
نکن. از س��وی دیگر پُر بودم از گف��نت. از روزنامه نگاری 
ت��ا تئات��ر و تلویزیون، که مرکز فعالیت م��ن بود. همه به 
س��متی می رفت که من امکان فعالیت نداشتم. حتی فكر 
 كردم، جایی را پیدا كنم كه فقط داس��تان كوتاه بنویس��م. 
چون همیش��ه معتقدم ك��ه روزنامه ها، داس��تان كوتاه را 
بیهوده منترش می كنند. داستان كوتاه یك اثر هرنی بسیار 
فوق العاده است كه وقتی در روزنامه های ما قرار می گیرد 
)چ��ون روزنام��ه، مرصف روزان��ه دارد(، تأثی��ر خودش را 
ندارد. س��خت و َصع��ب، روزگار می گذراندم. تقریبا صبح 
و ش��بم، در حرم می گذش��ت.  غم نان، ع��ذری برای فرو 
ریخنت هرنمند نیس��ت!  جمله ی هیچکاک بزرگ را با کمی 

تغییر گفتم. 
ش��ب بود. در صحن س��قاخانه، آقایی به من گفت: ش��ام 
می دانی��د قرب حاج آق��ای نخودكی كجاس��ت؟ گفتم: بله. 
گفت: می ش��ود من را بربی��د رس قرب ایش��ان؟ گفتم: بله. 
در داخل صحن كه می رفتیم از من پرس��ید: شام مشهدی 
هستید؟ گفتم: بله در مشهد زندگی می كنم. گفت: چقدر 
پ��ول می گیری كه یك روز صحن ه��ای اماكن متربكه را به 
م��ن معرفی كن��ی؟ گفتم: در یك روز؟ گف��ت: بله. گفتم: 
باشه.  من یك روز را با این آدم رشوع كردم، متام صحن ها 
و آدم های بزرگواری را كه اینجا دفن ش��ده اند را نش��انش 
دادم. می گفت: م��ن منی خواهم رساغ هیچ كدام از ُخدام 
ب��روم. می خواه��م یك آدم مش��هدی كه هیچ وابس��تگی 
اداری ندارد، به من نش��ان بدهد. )در حقیقت می گفت، 
من می خواهم یك مش��هدی را تس��ت كنم كه آیا اینجا را 
می شناس��د یا ن��ه؟( از حاج آقای نخودك��ی رشوع كردیم. 
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اول یک کسالت ساده تلقی شد. با آزمایشات كم كم دیدم 
نش��انه های اِم اِس دارد، خ��ودش را كامال نش��ان می دهد. 
در كنار این ماجرا ها من داش��تم رمان هایم را می نوشتم. 
رمانی كه باید فاخر و حرفه ای به سامان برسد. حاال وقت 
آزم��ون خودم از خودم ب��ود. زحمت و رحمت را خداوند 
ب��ا هم به آدمی هدیه می ده��د.  به قدر زحمت، رحمت 

خواهی چشید!

*"پاریس پاریس" یا "والدت"؟
ه��ردو. جل��د اول "والدت" نوش��ته ش��د و بع��د "پاریس 
پاری��س" . "باِر ب��اران" هم که دوباره تجدید چاپ ش��د. 
در "والدت" احس��اس كردم كه من باید آن ش��ب چراهای 
شبانه ام را، سفر زندگی امام رضا)علیه السالم( و هجرت ایشان 
و غربت حرضت و خواهر مظلومش��ان، حرضت معصومه 
را آن طور بنویس��م که شایسته اس��ت. ماندگار باشد. باید 
اصل ریش��ه ها را با زبانی چاالک، طوری بنویس��م تا هم 
در ح��وزه ی ادبی��ات داس��تانی، قابل بحث باش��د و هم 
در ح��وزه ی مخاطب عام و خاص، را نق��ل كنم. در واقع 
سلسله ای در ایران وجود دارد كه به شدت مظلوم است و 
خاندان واقعی حرضت رضا هستند. و اگر من بگویم قطعا 
برایتان آشناس��ت؛ "سلس��له ی رضویه". سلسله ی رضویه، 
تنها سلسله ایس��ت از خاندان حرضت رضا)علیه السالم( باقی و 
جاری اس��ت. آن خاندان، سیدان پارسی هستند. خاندانی 
از ح��رضت رضا)علی��ه الس��الم( كه فرزندان خ��ود حرضت رضا 

هستند و پارسی هم هستند.
و خیلی ها دچار این اش��تباه تاریخی هس��تند كه صفویه، 
تشیع را به ایران هدیه كرده است! در صورتی كه فرزندان 
رضوی��ه حكومت را، به صفویه هدیه كرده اند. سلس��له ی 
رضویه بوده كه صفویه را به قدرت می رس��اند. و من  به 
جای��ی رس��یدم، كه اَصلش ب��ود. و جالب اینك��ه در آنجا 
متوجه ش��دم از طرف جد م��ادری پدرم، جزو سلس��له ی 

رضویه ام!
اكنون بیامری ك��امكان در من وجود دارد. حاال با درمانی 
كه دارم طی می كنم. كامكان می افتم. كامكان پا می شوم و 

كامكان دارم جلدهای بعدی " والدت" را می نویسم.
و جالب اس��ت ك��ه این روزهای س��خت را، بدون نگرانی 
طی می كنم می خواهم به ش��ام بگوی��م كه نه تنها نگران 
نیستم، که دیگر خیامل راحت است. اما سوالی كه همیشه 
از خودم می كنم این اس��ت كه اگر ام��روز، همین امروز، 
خداوند بخواهد س��عید تش��كری دنیا را ت��رك كند، دیگر 
نگران نیس��تم؟ احس��اس می كنم كه حرضت رضا)علیه السالم( 
ب��رای م��ن جای��ی را درحوزه ی ادبی��ات تعبیه ك��رده که 
داستانی چون داستان گوهرش��اد بیگم، سازنده ی مسجد 
گوهرشاد اس��ت، در مقدمه "بار باران" نوشته ام و اکنون 

برای خودم اتفاق افتاده است.
از خودم می پرس��م، آیا ام��روز می توانم بگویم كه جواب 

را  ع��������رش ام 
می ت�������وانم،ب��ا 

کتاب های�������م بدهم.
كاری ك��ه بلد ب��ودم، كاری 

ك��ه فرص��ت اش را ب��رای م��ن 
خداوند فراهم كرد، كاری كه به من 

ماموریت داده ش��ده بود تا انجام بدهم. 
در حد ُوس��عم. توانایی ام این قدر بود. خیامل 

راحت اس��ت. برای هر چراغی که برای من روشن 
شده است، من شاکرانه شکر گفته ام.

 ول��ی روی ب��ام دیگری ننشس��تم، جای دیگ��ری نپریدم، 
دل مش��غولی ام این نبود كه نویسنده ی معروف تلویزیون 
و س��ینام بشوم. تنها نویسنده ی ادبیات دینی شدم. از آن 
ط��رف هم، می توانم به مخاطبم این را بگویم كه س��عید 
تشكری تو، اینجا توی حرم امام غریب، با تو بود، کنار تو 
ب��ود. از تو نوش��ت و از صاحبخانه. همه ی قصه ی لطیف 
و لط��ف یار، همی��ن بود. م��ن اینجایم. کنار شبس��تانی 
ایس��تاده ام و تو را نگاه می  کن��م و امام، همه ی ما را به 
مهربانی می خواند. امام آبی آیینه ها سالم. سالِم این کاتِبِِ 

مهرت را بپذیر. آمین. 

توس��ط رضاخان انجام گرفت. اما ساخته نشد. رسیال های 
دیگر از من س��اخته ش��د. اما واقعه، همچنان در کشوی 
میز تهیه کننده ماند و به آرش��یو تلویزیون، س��پرده شد. 
چون س��اختش پر هزینه بود. همه می گفتند در فیلمنامه 
نویسی، یک اتفاق است؛ اما ساختش گران است. تا اینکه 
مدیر انتش��ارات نیس��تان، مثل یک هدیه ی قدسی با من 
متاس گرفت كه آقای تش��كری، اول اینکه می خواهیم متام 
مجموعه آثار ش��ام را منترش كنیم، به عنوان كسی كه در 
حوزه ی ادبیات دینی صاحب نظر اس��ت و بیشرتین كارها 
را ك��رده، به ویژه در م��ورد حرضت رضا)علیه الس��الم( و دوم، 
می خواهی��م یك رمانی در مورد حرضت معصومه)س��الم الله 
علیها( و حرضت رضا)علیه السالم(بنویسید. چقدر به سید مهدی 

ش��جاعی عزیز، من وامدارم. این اتفاق در شب قدر سال 
88 افتاد. من از س��ال 78 ت��ا 88 در رادیو و تلویزیون كار 
كردم و در س��ال 88 ناگهان با این مس��ئله روبرو شدم كه 
می خواهندكلی��ه آثارم را منترش كنند و در ضمن یك رمان 
با این مش��خصات ک��ه گفتم. در اینجا ه��ر چقدر من از 
آقای شجاعی سپاس��گذاری كنم، كم است. به دلیل اینكه 
این مرد خودش نویس��نده است. صاحب نظری دلسوخته 

اس��ت و در حقیقت دل��داده خاندان اه��ل بیت)علیهم 

الس��الم( اس��ت. و می دانید ك��ه باالترین تی��راژ در حوزه 
زندگی فاطمه زهرا)س��الم الله علیها(، زندگی حرضت زینب)س��الم 
الله علیها(، را ایش��ان دارد. ایشان نقش بسزایی در معرفی و 

چاپ آثار نویس��ندگانی دارد كه مثل خود ایش��ان به اهل 
بیت دلدادگی دارند. 

من با ایش��ان درب��اره رم��ان "پاریس پاری��س" که هامن 
برگ��ردان رسی��ال تلویزیونی واقعه اس��ت، صحبت كردم. 
گفتم دو مقطع تاریخی، حرم آسیب شدیدی رسیده. اول، 
واقعه ی كشف حجاب است كه یكبار در حرم به تیراندازی 
و کش��تار خت��م ش��ده اس��ت. دوم، مبباران حرم توس��ط 
روس هاس��ت. در طول دو و سه س��ال "پاریس پاریس" و 
"والدت "را رشوع ک��ردم به نوش��نت. این آخرین رمان های 
منترشش��ده من اس��ت. بع��د از آن هم، رم��ان "مفتون و 
فیروزه" را درباره ی حوادث خونبار کشتار بیامرستان امام 
رضا)علیه السالم( و دی ماه 57 نوشتم که اکنون، مراحل انتشار 

را طی می کند.
تئاتر هرنی اس��ت فاخر و خاص ب��ا مخاطبان خاص. 
منایش��نامه هم در ساحت منایشنامه، هیچ وقت 
كامل منی ش��ود. یعنی باید به صحنه برود و 

دیده شود. رادیو شنیداری است.  
 تلویزی��ون صف طوالنی دارد. باید 
خیلی در نوبت کار مبانی.  اما 
رمان، یك عمل بی واس��طه 

است، كامل تر است.
رضا)علی��ه  ام��ام  و 

الس��الم( چراغ��ی دیگر، راهی دیگر را برای من روش��ن كرد. 

در ط��ول همه ی این س��الها، از من جز یك منایش��نامه  كه 
حوزه ی هرنی مش��هد منترش ك��رده، هیچ كدام از آثار من 
در مشهد به چاپ نرسیده است. من نارش مشهدی ندارم. 
نه اینكه ندارم، اصال نیامدند. اما از یك جهت ش��ادمانم و 
ِدینی ندارم. ِدین ام فقط به امام رضاس��ت. اینها در بزرگ 
كردن و پلكان شدن، برای قلم و آثار من نقشی ندارند. اگر 
روزی هم، در میزان قضاوت باش��د، آثار سعید تشكری را 
نارشان كشوری چاپ كرده اند. نارشان كشوری در تهران اند 

و عمدتا دولتی اند.
 منایشنامه ی "قاف" كه اولین منایشنامه ی مذهبی كودكان 
ب��ود، من آن را در دهه ی 60 نوش��تم. این منایش��نامه در 
س��طح بین املللی جایزه ی یونیس��ف گرفت. م��ا بیاییم به 
اینه��ا بپردازی��م كه آیا در جایزه دادن ب��ه من، اینها موثر 
بودند؟ نه. آیا در طرح کردن من کس��ی كمك كرد؟ نه. چه 
كس��ی، چه جریانی تش��كری و امثال او را دنبال كرده كه 
بتواند به عنوان نویس��نده ای كه در مشهد زندگی می كند، 
بیش��رتین تیراژ و تعداد را، در چاپ آثار داشته باشد.  در 
حوزه ه��ای متنوع، منایش��نامه و رمان و فیل��م نامه اش را 
بس��ازد، منایش��نامه اش را به صحنه بربد، در جشنواره ها ی 
كشوری بدرخشد، چند بار جایزه ی ملی بگیرد، بزرگداشت 
او در تاالر وحدت در جشنواره ی امام رضا)علیه السالم( برگزار 
ش��ود، كارمند دولت هم نباش��د! در مشهد پشتیبانی های 
الزم را نداشته باش��د و دیده نشود. چه جریانی این قضیه 

را دنبال كرده؟
آن زندگی ش��هودی و آن وابس��تگی معنوی كه من به این 
بارگاه دارم، برای دل و قلم خودم اس��ت. هربار كه اتفاق 
خوش��ایندی می افتد، می گویم صاحبش اینجاست. جالب 
این است كه متام این اتفاقات هم در حرم می افتد. مثال آن 
مس��ئول رادیو كه تعریف كردم، در حرم دیدم اش. همه ی 
این افراد، در این بارگاه اند. جالب اینكه اكرث دیدارهای ما 

ناشناسانه ایجاد شده است!
در س��ال 87 با پیش��نهاد آقای شجاعی، احساس كردم و از 
خود پرسیدم كه در طول این سالها نسبت به خواسته هایی 
كه از ت��و دارند و خودت از خ��ودت داری، آنقدر ذخیره 
داری؟ و س��والی كه من سال 70 برای مرگ آن بازیگران از 
خودم كردم! یعنی از خودم به صورت جدی پرسیدم، بعد 
از مرگ��ت از ت��و چه می ماند. حاال وقتش اس��ت که نام و 
یاد از یک زندگی و هویتت بگذاری. س��نگ و سد، هر دو 
را برایت امام رضا)علیه الس��الم( شکسته اند. کار کن و بنویس.  

سخت و پُرمایه. 
  كم كم احس��اس كردم كه وضع جسمی ام بد شده است. 
اواخر س��ال 89 نشانه های بالینی بیامری در من پیدا شد. 
احس��اس كردم كه با یك َعدم تعادل روبرو هستم. داشتم 
در خیاب��ان راه می رفتم، یك هو  خوردم زمین. داش��تم مناز 
می خواندم، یك ه��و رسم گیج  رفت و  افت��ادم. این قضیه، 
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هر چی می رسیدم به بَخِت کار. دمل می افتاد به بَِر دلواپسی. 

هی گفتم:

 چته نرصالله. خوب چته؟

 عمو چرا َالو داری توی خودت؟ هی چی رو می جوری؟

 از چی هول داری؟

 از کجا بی  قراری؟

می خواد آسمون ُغرمبه بیاد و بزنه، َفرِق رست؟

حالیم منی رفت. گاو. تو کشتارگاه ماغ می کشید. گوسفندها، 

بَر هم داشتند مثل قطار فشنگ می رفتند برای رس بُریدن و 

َشقه ُشدن. 

کاره  دیگه عمو جان. حالل واری، همه دارن از این کاس��بی، 

نون زن و بچه می بَرن، رَس شب برای زن و بچه هاشان. ما هم 

آدمیم دیگه. با دو تا چش��م و گوش و یک دهن. نوِن زحمت 

می خوریم . حاال با کارد و گلوی بُریده ِی گوسفند و گاو و ُشرت. 

ناغافل، چشمم به یک ُشرت افتاد که داشت نگام می کرد. َعدل، 

میوِن صد تا شرت دیدمش. با چشامش، برام َملَنگی می کرد که 

ِخفِتش رو بگیرم و پاهاشو ببندم. و کاردیش کنم. مال فروش،  

دندون گرد نبود. تا گفتم چند؟

 نگفت چون ؟ 

بی چند و چون. میگی ُمفت ، مال رو خریدم. 

 َافساِر ُشرت تو دستم بود ها! شرته، رَموک نبود. نرم و رام! دنبامل 

قدم بر می داشت.

 نگاش کردم . 

نگام کرد! 

دمل بَرش زد. 

هوس و حاِل سالخی هم برای خودش، َمرام و قانون داره. 

گفتم نرص الله ئی ش��رته، خیره گی نکن نرصالله. حالل واری، 

حاللش کن. 

 با خودم هی َالک و دولک بازی می کردم. ئی جوری بکشمش 

، نه ئو جوری می کشمش.  از دِر کُشتارگاه که آمدیم بیرون. 

ما بودیم و ش��رت.  َرد و گَل هم. یعنی ما و شرتمان. که ناغافل 

ب��ه رَسَم زد که باید ش��رت رو هم اینجا حالل کن��م. دَم جوِب 

کشتارگاه . گفتم همین جاها، کاردیش کنم. گوشتش رو تکه 

کنم ! تکه فروش��ی، ن��ون و قاقش به��رته. ذره ذره، راحت تر 

پولش برمی گرده. تو من��ی  دو زارهم، بُری پوله ِبرار. معطل 

نکردم. پاهای مال رو، نَرَمک نَرَمک بستم. آروم شرتو نشوندم 

و کاردمو، پُش��ِت رَسش، از َبِر شاِل کَمرم باز  کردم .. که دیدم 

ش��رت برخاست. دیدم. به چشم خودم دیدم، پاهایی که بسته 

بودم، گره هاش باز شده. به همی ِقبله ِی ُمحمدی، دو تا گِره 

ِی َمردانه، به ِخفِت دست و پاش، زده بودم. شرت، پا ُجفت کرد. 

اول ما را نگاه کرد که با چاقومنان داریم، نگاهش می کنیم. ما 

به پاهاش نگاه می کردیم . ها.. ُشرته، پا ُجفت کرد و َرمید. بَد 

رَمی��د ها. میگی تو بیابوِن خدا، چنو اس��ب رموک داره، چهار 

نعل. از توِی جوِب کشتارگاه می تازه به طرف ُمصلی. او دوید 

و ما دویدیم. رَِد هم. او جلو و ما هم به دُنباِل ش��رت. َعرق، از 

همه جام روون شد. میگی غیِض یک ُعمر سالخی، آموخته م 

کرده بود، که نباید، پا پَس بکش��م. اسِم نرصالله سالخ که یک 

اسِم یا ُمفت نبود، تا بگذارم یک شرت، از رَِد  اسم ِما، جلو بزنه. 

اسمم رو چی می گذاشتم؟ بعد همه لُُغز می بافنت که:

 شرت نرصالله رو دیدید که از زیر کاردش دوید و رفت. 

واویال.  ش��رت رو می گی کسی می کشید و با خودش می بُرد. 

خیابون به خیابون گذشت. راست و دُرست و راه بَلد. از ُمصلی 

به ته خیابون. از ته خیابون، راسِت َحرِم حرضت رو گرفته بود و 

می رفت. گردنش، تلو می خورد. به روی کوهانش، میگی جهاز 

عروس بود. ُشرت، دَِم دَِر َصحن؛ میگی آدمی شد َعدل.  عینهو 

مثل ما. گردن کج کرد به جلو وسالم داد. نه فکر کنی گیجم و 

گول و خواب منا شدم.

 نه ِبرار.

 نه عمو جان. 

ُشرتی که حاال می بینی، اینطور جلوِی پنجره ِی فوالِد آقا، دخیل 

شده، دَِم دَِر َصحِن ته خیابون، سالم داد. رَس کج کرد. بعد هم 

واویال. دیدم بُری آدم، عینهو خود ما، رَِد شرتمان راه افتادند به 

متاشا. دیدند! فقط حاال ُمشنفی. ما دیدیم. یا امام غریب. حاال 

چی بگم که دیگه نگفتم! ما را به همی ُشرتمان، که حاال دخیِل 

شام، از کارد و ساطور ما شده ببخش. نرصالله سالخ ، دلش، قَِد 

یک گنجشک شده. ببخش��امن که سزاوار بزرگی شامیی امام 

غریبان. 

نرصالله کنار شرت رو به پنجره فوالد نشست.

دستش را به گردن شرت گرفت و گفت:

- دخیلتیم یا موال. ئی شرت از ما و مرگش رمید، برای رسیدن به 

شام. حکامشام طَلَبش کردی. گُر گُر َاشک، از گوشه ِی چشامی 

شرت، میاد پایین. ما چطوری رومان بشه و بگیم:

 همساده شام ییم. آقا جان مارو ، بَدی هامان رو، به حق این 

روز و حال و س��اعت ببخش. به همی صدای نقاره که دارند 

برای نجات این شرت، می زنند. به ئی مردمون که برای ُشنفنَت و 

دیدن ما، دورمان جمع شدند. اصل و اهل شامئین آقا! ما کی 

باشیم. کوچیک شام نرصالله سالخ! و ببخشین.

به َهمی دَم و ساعت  و قبله و اذون و دخیل!

چه ُمصفاِی این حال. اصغر سالخ کجا و این حال و روز کجا؟

میدونم که این حال و صفا از شامیه. 

پس چی بگم که ندانی؟

متام

َسالّخ!
]داستان کوتاه[

نویسنده: سعید تشکری

داستان برگزیده اول جشنواره داستان نویسی رضوی 1390

مصفا !

حالش آن ُصبح، چنین بود.

• بپرسید حامل چطور است؟ 

• می گویم نرصالله .. حاال نرص الله است.

اسمش، نرصالله بود.

به ما می گویند َسالخ. خودمان می گوییم قصاب. عادت مان 

این اس��ت که به حیواِن چهار پ��اِی حالل، بگوییم –مال- مال 

کُشیم. گوسفند و گاب و گوساله تا ُشرت. اوسنه برات منی گم ها. 

احمِد پوده، همو که بوده! سال و ماه و هفته و روز چرخیده و 

شده یک ُعمر زندگی و ما شدیم این. نرص الله سالخ. 

یک چاقون و یک سنگی و یا نعلبکی، برای تیز کردِن چاقون و 

یک پیشبنِد همیشه خونی. 

بوِی زُهِم گوش��ت همیشه همراه و همپامه. بوِی گاُلب، از ما 

کسی نشنیده. تا بخوای؛ خون و بوی شُکمبه و پوست و جگر 

و دل و گوشت. توی بند و ناِی َتن ما، به َمشامت می رسه. اسم 

دَر کردن، توِی این َقبا و ظاهر و باطن، شده، ِاسِم ما. 

نرصالله سالخ.

 کله ِی سحر راه افتادیم از رس نوغون به طرِف بازاِر مال. 

 کش��تارگاه . ته خیابون. به عادت، به امام سالم دادم . از توِی 

صحِن اسامل طال، صحِن َسقاخانه.  با دو قورت آب، جیگرم و 

گلوم رو، از همی آِب ُمصفا، تازه کردم و گفتم:

یا امام غریب، امروز ِچمه؟ 

به خودم گفتم :

 نرص الله چته؟ دیدم عمو. دارم، ِجز و وِلز می کنم. از تو! ته 

دمل، نخ نخ می شه. بی علت . میگی، هر کی ما رو نگاه می کرد، 

می گفت:

 ئی نرصالله َسالخه؟

 سالم گفتم و راه افتادم طرِف کشتارگاه . همچی َسالنه َسالنه. 

زیر لب، برای خودم ِدلِی ِدلِی می کردم. هی به کیسنم دست 

می کش��یدم که نکنه دزدی .. کسی، به جیِب نرصالله َسالخ ، 

ناغافل، دست بکش��ه و ما رو ، اول صبحی بندازه به َهَچل و 

َمَچِل نداری. 

نه عمو.

 کیسُنم سنجاق داشت و پول و پیسه ام، روی جیب، روی قلبم، 

جاش ُمحکم و سور و سیر، جاخوش کرده بود. 

میدون اعدام رو گذروندم. رسیدم ُمصلی. بعد هم کشتارگاه . 
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