


 
 

 

  

  
  
  
  
  
  
  

ردیگ                       نگاهی 



 

 

 نکاهی دیگر ٣

 
 

  به یاد مادربزرگبه یاد مادربزرگ
    --))مکارمیمکارمی((وجیهه محاسب وجیهه محاسب   --

... .... .که در هنر وزندگی یکتا بودکه در هنر وزندگی یکتا بود   
 
 

:با سپاس از  
هاي هنري و عکاسی مینا رادهاي هنري و عکاسی مینا رادهاي هنري و عکاسی مینا رادمشاورهمشاورهمشاوره    

 





  
  

  ي تاریخ معاصر هاي تعمیق یافته رنگ
  

  ها ما را فریفتند، برف
  ها کشیدیم، شعار عشق را به خیابان 
  و چون بذرِ گندم زندگی 

  . در هر کران کاشتیم
  به اعتباري گذشته را شخم زدیم

  آمد، سیاهی جهل دمید؛ دریغ، بهار که می

  خون سیاوش به مزرعه ریخت،  
  . ها ماندند که بخوانند پرستوها قهر کردند و کالغ

  :ندانستیم
  .ها ما را فریفتندبرف

  .تجربه را در رگ دارند فرزندانِ ما کنون خون دانش و
  :آري به سرخی

  اي اي، عاشقی، شهیدي، اسیري، گمشده آواره 
  حالی بر سرخی دانش؛

  . اثر است سپیدي برف بی 
         1983 -حسن مکارمی
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 نگاهی دیگر ٢

   فهرست مطالبفهرست مطالبفهرست مطالب

   333...........................................................................................................................................................................جهان خاکستريجهان خاکستريجهان خاکستري

   555..............................................................................................................................................................................................................................معرفیمعرفیمعرفی

   777.........................................................................................................................................................حضور من در هستیحضور من در هستیحضور من در هستی

   303030...................................................................................................................................................................................................هاهاهانمایشگاهنمایشگاهنمایشگاه

   313131................................................................................................هاهاهاو مقاالت و کتابو مقاالت و کتابو مقاالت و کتاب   هاهاهاسخنرانیسخنرانیسخنرانی

   343434......................................................................................................................................................................................................هاهاهامصاحبهمصاحبهمصاحبه

   555333..........................................................................................................................................سخنرانی یونسکوسخنرانی یونسکوسخنرانی یونسکومتن متن متن 

   727272..................................................................................................................................................................................................................نقد آثارنقد آثارنقد آثار

   797979..........................................................................................................................................................................................نقاشینقاشینقاشی   ---شعرشعرشعر



 

 

 نکاهی دیگر ٣

خاکستريخاکستريخاکستري   جهانِجهانِجهانِ
چون از دید هر کس جهان  خاکستري انتخاب کردم؟ جهانِ چرا عنوان را

نیست  براي نقاش و هنرمند حتماً الزم. هاي گوناگونی داشته باشدتواند رنگمی

ها تعاریف رنگ. ها شاد و سرزنده باشندگلآبی و یا  ،مانسبز، آس ،چمن

ابزاري در خدمت بشر براي رنگین  ؛ندستها از محیط اطرافشان هانسان

آثار  ا براي هنرمندي که تصمیم به معرفی و گردآوريام. کردن هستی

وي  درونیاتها تعریف کننده جهان بیرون نیستند بلکه رنگ ،او گرفتم

- نگاه متفاوت این هنرمند جهان خاکستري را با تفاوت .زنندمیرا نقش 

که طبیعت  نیست او مانند نقاشان رئالیست. کندهایی آشکار رنگین می

ا  و هایش به بوم نقاشی بیاوردبیند ترسیم کند بلکه دوست دارد دنیا را با تفاوترا همان گونه که می به همین دلیل هم بود که نام کتاب ر

در آثار او بیشترین  آن چه. که او دیدگاهی مستقل به اطراف دارد کندخاطبان را به این نکته متوجه میم این عنوان. نهادیم "یگرنگاهی د"

بعاد و چگونگی انعکاس این ویژگی .ها یا حتا شعرهاي اوستاهمیت را دارد تأثیر دو فرهنگ شرق و غرب در نقاشی - در نقدها و مصاحبه ،آثار او ا

    .   هاي مختلف مورد سنجش قرار گرفته استش رو در این مجموعه به تفصیل از دیدگاههاي پی
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 نگاهی دیگر ٤

چند خطی از دانم آثار حسن مکارمی الزم می توصیفی ازاز  پس

ا  آشنایی خودم با این هنرمند بنویسم و توضیح دهم چرا تصمیم گرفته شد ت

ا. آثار وي به فارسی نیز به هنردوستان معرفی گردد - رانی است و سالیاو که 

به ترویج هنر ایرانی پرداخته است نامی است که در آن  هاي زیادي در غرب

براي هنرمندان و هنردوستان آشناست اما شاید بتوان گفت او  مرزهاسوي 

ي در ابتدا .استوطنان ساکن این آب و خاك آشنایی غریب براي هم

او ت بگیرم و در کارگاه نوجوانی افتخار این را داشتم که قلمی از وي به امان

ها را مخلوط کنم و کودکانه اثري رنگ در کنارش. به نقاشی بنشینم

ما از طریق  هاي بعديرش در تماسارتباط با وي و افکا هر چند .بازگشت به وطن شدمبه مرزها ارتباطمان را گسست و من مجبور . بیافرینم

فرستاد که خوشبختانه نام من هم در آن لیست براي دوستان میرا  هایشنیز مقاالت و کتابهر از گاهی  و ارسال نامه و پیام ادامه یافت؛ تلفن

تر ها را برداشتم کار پیچیدهن که اولین قدمرسید اما پس از ایهاي هنري ایشان شاید در دید اول کاري راحت به نظر میآوري فعالیتجمع .بود

راه آماده است یاري دوستان را این اکنون توشه . به این جا رسید در نهایت نیز و ادامه دهمرا  هاگام ترراسخ همین امر موجب گردید تاو شد 

  .نگاهی بیاندازیم هایشنمایشگاهی از آثار و فعالیتاو و  "کارگاه هستی"مکارمی را بزنیم و به  درب منزلهایی سرتاپا شوق طلبد تا با گاممی

  رایحه مظفریان



 

 
 

 نکاهی دیگر ٥

   :::معرفیمعرفیمعرفی   
  . به دنیا آمد 1329در شیراز به سال حسن مکارمی 

  از پلی تکنیک تهران، دانشگاه شیراز، دانشگاه بلوچستان در ایران 
  ودانشگاه کامپین، مدرسه مهندسی سانترال پاریس، 

  ژي و تاسترا  مرکز مطالعات دانشکده پزشکی پاریس هفت و
  دیپلماسی پاریس در فرانسه، چون آموزش گیرنده 

  .ست، عبورکرده او یا آموزش دهنده
   :است هم اکنون چنین مشغول

  روانکاو بالینی، عضو هییت مدیره انجمن روانکاوان منطقه لیموزن فرانسه  -
  مدیر طرح، متخصص خدمات راهبردي، وزارت کشاورزي، فرانسه  -
  پاریس   پژوهشگر دانشگاه سوربن، -
  خزانه دار جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران  -
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 نگاهی دیگر ٦

  رئیس موزه خوشنویسی معاصر مسکو از ایشان دعوت کرد تا آثار  2010در سال  
  المللی خوشنویسیدر سومین نمایشگاه بینخود را در این موزه به نمایش بگذارند و 

  شخصاً براي مالقات با حسن آقاي  شاپورف رییس موزه . در شهر نوگرود شرکت کند
  .پاریس سفر کرد مکارمی به

  خوشنویسی در "شگاه ارایه شد و دو کنفرانس هم در مورد دو کار ایشان در نمای
  برگزار گردید "نهدیش بر کاغذ میخوشنویس، خویشتن خو"و  "هاي مابشقاب

  خطاطی در مسکو به نمایش درآمده استدر موزه  هم اکنون کار ایشانکه  
  اتصال به سایت توان به طور مستقیم از طریقو می 
 www.calligraphy-museum.com مختص به  آثار ایشان و صفحات  

  .حسن مکارمی را مالحظه کرد
  ؛دو با این ها خالصه می شو 

  ، به ویژه در نمایشگاهی در ساختماننمایشگاه نقاشی و خط 20ر بیش از شرکت د
  وسیهمرکزي یونسکو در پاریس و سومین نمایشگاه خوشنویسی در ر 

  چهل سخنرانی  شرکت در بیش از
   شدو رمان، یک مجموعه مقاله، یک کتاب شعر به همراه همسر

  ؛ دو در این آرزو زندگی می کن
  . ساختن ایران  

http://www.calligraphy-museum.com


 

 
 

 نکاهی دیگر ٧

   """حضور من در هستیحضور من در هستیحضور من در هستی"""
  

   ام که مپرس زهر هجري چشیده            ام که مپرس درد عشقی کشیده

   ام که مپرس دلبري برگزیده               ام در جهان و آخر کار گشته

   ام که مپرس رود آب دیده می            آن چنان در هواي خاك درش

   رسام که مپ سخنانی شنیده        من به گوش خود از دهانش دوش

   مپرس ام که لب لعلی گزیده      گزي که مگوي سوي من لب چه می

   مپرس ام که دهرنجهائی کشی              تو در کلبه گدائی خویش بی

 ام که مپرس به مقامی رسیده           همچو حافظ غریب در ره عشق

 : طور که خود او توصیه می کند ، هماننپرسیم ولی بپرسیمکه  گویداگر چه می :شویم نزدیک کمیقحافظ غریب در ره عشم این مقا به

  چو منصور از مراد آنان که بردارند بر دارند

  رانند  خوانند می و میبدین درگاه حافظ را چ

 در این حضرت چو مشتاقان نیاز آرند ناز آرند

 که با این درد اگر دربند درمانند درمانند
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 نگاهی دیگر ٨

ــی   ــه مـ ــود  چگونـ ــر راه خـ ــافظ را در سـ ــوان حـ ــت؟   تـ ــون او نرفـ ــد و چـ  دیـ

ــافظ ــون ح ــتین چ ــوگ نخس ــان( انتروپول ــناس انس ــبیت) ش ــناخت نس ــدوده  در را ش مح

زمــان  شــده دنیــاي متعــارف و شــناخته را از بررســی حــوزه. بــردمــی آدمــی نگــاه ژرفنــاي

-را مـی  و خیـال  و تصور نگاه و اندیشه محدودیت. دهدمی عمق و به آن بردمی فراتر خویش

-کنـار هـم مـی    قدیم  با را تازه عناصر. گذاردمی پا را زیر اندیشه زمان خویش سنت .شکافد

-همراه دنیاي وهم و خیال همـراه مـی  به  را دنیاي واقعیت و دنیاي رویا خواب، دنیاي .گذارد

کرامت آدمی را  .دهدعد میبه انسان ب. شناسدی همگی جهان آدمی را به رسمیت میگوی .کند

ها، انسان واقع، با تمامی هوس. دهدمدارا را سر لوحه کار خویش قرار می .پنداردمیوراي همه 

یاز به سر خوشی و لـذت بـردنش   اش و در ناندیشیدن ، درنیازها، در جسمیت خویش و آرزوها

مـرزي در  و مرزي جسمی و خـاکی   .زندتصنعی را بر هم می مرزهاي .شناسدرا به رسمیت می

 .پذیردمیرا ن آدمیر اشمهاي بیجهان

  دکر گفت آن روز که این گنبد مینا می            گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم

خـویش را   تـا پاسـخ   است خیالی ابزاري ل به دنبالد. است آري دل است که پژوهشگر



 

 
 

 نکاهی دیگر ٩

به تـاریخ، داده   ، ژرف)انسان شناسانه( آنتروپولوژیک کسی که به او نگاهی ؛بیندموجودي خیالی می مغان پیر حافظ در  .ندارد قرار یتعواق ابزاري که در دسترس. بیابد

  .هستی است به حجم و ژرف ايکه وراي زاویه ، مشاهداتیچنین ابزاري در مشاهدات ماست. ستا

اه را بـه درون  نگـ  تـا  ددهبا شما سخن گفتن از حضور خود در هستی به من اجازه می

زي و در عین حـال  درك غری حاصل دانش و شناختی را عریان کنم که از قابلیتتا  گردانم،بر

هاي  گشودن زمینه. کند، چرا که روانکاوي نقطه عطف هنر و شناخت استعلمی استفاده می

علمی و نقـش بررسـی و درك غریـزي در خـدمت      استفاده از همکاري بین عملکردهايتازه، 

  .کند چه که در ژرف مرا به خود مشغول می ، این است آناست تازه جویی

بـین آزادي   ،شناخت -بین غریزه بیرون،  -آمدي کیمیاگرانه که بین این درونرفت و  

یـن رفـت و آمـد    رسـیم ا به خوشنویسی که می .در جریان استهنرمند و پیگیري علمی اش 

از  زبان طبیعت از یک سوي و تجربه نوشتاري بشـر : اوست میان دقت هنرمند و آزادي علمی

   .سوي دیگر

جایگاه، این واژه که به مفهـوم   .دیگري بیابم» جایگاه«ی بایست تا بیست سال تجربه م

، تجربـی  -واقعـی، غریـزي   -ادینغرب، نمـ  -شرق :است، تجربه ایست دوگانه» مکان -زمان«

درمیـان   شـما  خواهم در پاسخ به بزرگواري چه می آن. خطی دیگر در حجمی چهار بعدي
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 نگاهی دیگر ١٠

منحصـر   و اي دیگر ي به نقطها گذارم، همین تجربه است که حضور ما گذاري در یک حجم، از نقطه

مـن تنهـا    سـت و ا کم یـازده میلیـارد انسـان   کلی دست» جایگاه«ین حجم حضور در ا .است به فرد

 .نیستم

  .انداختمرهنگی ایران چندین هزارساله کاوي، نگاهی دیگر بر حرکت فپس از آشنایی با روان

بـه دور معمـاري و شـعر و    هنـر و ادبیـات    ،با ممنوع شـدن حضـور ظـاهري بـدن در اسـالم     

 :ردآو امکان شناخت آدمی را به همراه  در خود سه  گانه این گره سه. گرد آمدند نویسی خوش

هـا و  هاي زندگی، آب و هوا، طبیعـت، گیاهـان و گـل    ، روشاجغرافی(نخست، اثر واقعیت  -

  ...)ودشت و صحرا 

 ، امید و خواهش اثر دنیاي خیال، رویا ،ًثانیا -

چـرخش   حرکـات بـدن،   ،هـا اثر نمادین جایگزین شده در فرهنگ، رفتـار، واژه  ،آخر رو د -

 ...و چشمان، رقصیدن

مـی   "جهان مثالی" تصویر هنگیاهم همگونگی و ، به دنبال عیان سازي،با چنین حساسیتی

-هاي خـوش رسم و منحنی ،از وراي نقاشی، حضور نمادین معماري در نقاشی که جستجویی .گردم



 

 
 

 نکاهی دیگر ١١

یعنـی همـان    -کندماد ها را نمایندگی میکه نشانه ها و ن -ن نماد سازيیژرف تر پاي رد در اي دورو شاید در آینده ها در حروف الفباگنبد هايمنحنی شمایل ،نویسی

 . بیابم تاریخ  هنر پیش از

یـا   زمـان هـم  از دیگـري،  پـس  یکـی  "در هسـتی  حضور مـن "گونه گونی ابعاد 

 .دارد نام که زندگی نداهنمود ره به کیمیایی هم، مرا سر پشت 

ــ علمــی دقــت نفــوذ از ســویی  ــه  ،یــک مــدل چــون آن هــم کــارگیريهو ب ب

دهـد کـه از   مـی  را امکان ترجمه پرسشـی  ،پردازي هاي دادهیستمس گشایش همراهی

و  هنـري بـه خـواب    و خالقیـت  غریـزي  درك دیگر از سوي .جهدمی به بیرون درون

ابعـاد شـعري از    کردن این براي روشن. گذارندرا می خویش ، تأثیرمهاجرمن  فانتاسم

  :کنممی خود نقل

  "بایست از مرگی دیگر خوشنود باشممی"

 .آموزدواز میپر

  . رسدبه بلندي بام بی نیازي می

 ،تنها

  .باالتر از امکان نگاه به زمانی که رفته است 
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 نگاهی دیگر ١٢

  .عقاب تنهایی زاده می شود

  نازکی پاره می شود  دیوار

  نو از لحظه هر خود را زندگی آزاد  عقاب

 .ازد، تنهاسمی 

  .لحظه زمان است و نقطه هستی است 

ــمان ــوخ چش ــاب ش ــی عق ــتجو، ب  جس

  . است مرگ را یافته تنهایی

ــر  یتــا شــگفت ایــران کــویر پرســتاره هــايشــب برابــر در حیــرت از   در براب

-ردپـایی مـی   دنبـال  بـه  ؛نهایت بی شعر تا با شده نویسیخوش ؛آبی ژرفناي عظمت

در  آدمـی  روان تاریـک  هـاي فرویـد، کاشـف نکتـه    بـا شـاگردان   بعـدها . یـافتم  ینتنیشـ آرا در  خـویش  علمـی  تهران راهنماي تکنیک در پلی بعد هايگشتم، تا سال

 ،نویسـی فارسـی  خـوش  اوج نسـتعلیق، ایـن  . افتـاد  راه بـه  نویسی نسـتعلیق خوش با اشعار حافظ نویسی دوباره و نوشتن زده براي شوق دستم انتها در .شدم آشنا اروپا

 "بـدن  واقع"در  و) و کویر آسمان( هستی کارگاه نوشتار اي، بازیابیاین ابعاد به گونه. آفریده است کنون تا آدمی است که هاییمنحنی هنگ تریناهمانا هم من نگاه از

  .من است
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-کـه مـی   بـاکتري در اینسـت   پیـدایش  میلیـارد سـال از   3از  بـیش  گذشـتن  و پیناسـ  پیناسـ  همـو  میلیـار  11سال،  میلیارد 14آوردن  اهمیت به شمار در 

گیاهـان،   گـروه  بـه نسـبی بـودن    گونـه  بـدین . با نسبی انگاري و تمام انگاري: نشاند زندگی را در جهانی عنصر ورد، هرآ در جامعیت آن در نظر را زندگی حرکت توان

  .ورزیممی توجه متحرك به سمت حرکتی از ایستا حیوانات و انسان و همچنین

 شود،شبنم بیدار می

  ايپاکی شب مانده

  ..دشویبرگ را می

یان روش علمـی  در تقاطع م محصول دانش و شناخت

اي در  مسـیرهاي تـازه  بررسی و سودجویی از شناخت غریزي 

اي اسـت   این نمونه. گشایندخدمت نویابی و اختراع بر ما می

اي که همگان  ، تجربههاي کارگاه هستی مار آزمایشگاهشاز بی

قادر به انجام آن هستیم، چرا که در هر صـورت، همـین کـه    

سـخن  » از خـود «انیم تـو  مـی گشاییم، تنها  لب به سخن می

بدین گونه است که آزادي هنرمند و دقت محقق بـه   .بگوییم

   .رسند تالقی می
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ن را بـه میـدان مشـاهده    انسـا  برداشتن، را پی بیرونیدرهاي پینقاب پرداختن، در نهایت، به درونو 

ـ   انسـان در فرهنـگ یونـانی     .تشریح کـردن  هاي گوناگونرا در جهت انسان ،تبدیل کردن  psyche"  هب

روح و   بـه   در اسـالم   ; "همان بدن ، قسمت فرمـان بـر      soma    سما"و  "دستگاه رهبري : پسیشه 

یونـانی   "پسیشـه   psyche"که نزدیکی بـا مفـاهیم  (جان  بدن و روان، به اسطوره شناسی ایرانیبدن؛ در 

بـا   اش حافظ شیرازماینده برجستهعرفان ایرانی و ن رد .گرددمیتقسیم  )فرهنگ غربی دارد "ام ame،   "و

 از ."سـر دل " تا مرز ،روان، جان، سر، دل، روح: دانرسمی کمال از ايدرجهآن را به  اش از آدمیتشریح ویژه

گونـاگون بریـد و    زوایاي گو را درکه ما را گرد هم آورده است می توان موجود سخن چنین میدان شناختی

در  دیگـري را  تا گویش ،سلول حیاتی ،یک باکتري ، یکپارچگیيفرد از زاویه :دوخت، ساخت و تخریب کرد

-دولـت  ،خانواده تـا قبیلـه   از زاویه ،رفت و آمد دائمی بین فرد و جمع ،حس کردن گوشت و پوست خویش

تـا حیـوان، تـا     ،از آن قبـل  هـاي گو تا انسـان  انسان سخن از فردیت ،باورانو هم فکرانهم ملت تا اجتماع 

    .زندگی دگی تا و به سا گیاه

دنیاهاي  دهیم تا امکان خود نشویم، به خویش "هايدال" بازي گرفتار که آموزیمدر این راه دراز می

 ، و بـاز هـم جلـو تـر رفتـه و     هـاي در خـویش و در اجتمـاع را   هـاو فانتاسـم  خواب بگیریم، به جد خویش را

 کنـد بنگـریم،  مریی را در حبابی که تصویر جهانی مجازي به ما هدیه میاین نا .دیگري دیگر چون م،کنی خود را گم دیگران در واقعیت شویم، ها نیز حساسهذیان به

. با الهام از رابطه عمیق هر سهموسیقی، ساز و نوازنده  تابلوي
تابلو تالش دارد در مقابل ساز و نوازنده پایداري موسیقی را نشان 

و ماندگاري ساز و  دهد؛ آن گونه که این بار به جاي فرار موسیقی
  .، موسیقی بماند و ساز  و نوازنده کمرنگ گردندنوازنده
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نـامرئی کـه افـراد را بـه      هـاي روابـط  بزرگ و شـبکه  "بال ماسکه"این 

 .سـازد مـی هاي جدانشدنی دیگري مجموعه هااز آن  کندمی متحد هم

تـا   کـه  هسـتند  شـده  اختـراع  هـایی مجموعه تصـویرهاي صـوتی واژه  

-و آن طـرف آزادي بـه ایـن   بـا  نمادها، چنـان  خالقان توسط ما امروز،

: تعلـق دارد  کسی ها به چهآن کدام دانست توانکه نمی روندمی طرف

آنهـا را بـه دیگـري     تـا  مآوریـ مـی  هـا را بـه وجـود   ایـن نماد  ما گویی

بـریم،  مـی  ها را از خاطرآن ورزیم و در انتها غوطه کنیم، در آن منتقل

در انتهـا   .دهـیم  ادامـه  را وکـار  گیریم کارهها را بدیگر، آن ا در زمانیت

ــد ــه  ح ــن نقط ــرز، ای ــه  و م ــتی ک ــه هس ــن نمادها مجموع ــتای  س

   . نیست چنان هم ثابت آن تصور خالف بر

  : باز هم حافظ. امکان دگرگونی بدهیم نیز وداند تا ما خود و دیگري را بفهمیم و به خآمده ها گردها و شناختگویی این مجموعه کشفیات، اختراعات، دانستنی

  فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم     بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم

  من و ساقی به هم تازیم و بنیادش براندازیم     اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد

***************  
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  تا بیخبر بمیرد در درد خودپرستی      با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی

 ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی       عاشق شو ار نه روزي کار جهان سر آید

-تالش مـی . تا اعالمیه جهانی حقوق بشر غارها در اولیه هايانسان هاينقاشی از: کنیممی شروع هم با را شیراز مسافرتی حافظ انگیزرب افسون بیت دو محور بر

ــف  ــا هــم رابطــه ظری ــا ب ــیم ت ــانیکن ــان  ، پنه ــار جهــان" ،"عشــق"و ژرف می و  "مقصــود نقــش"، "ک

  . کنیم و درك کشف را "هستی کارگاه"

او را از حیـوان جـدا    ،خن گـویی سـ  .را آفرید "سازي نماد" سال هزار از صدها بیش در طول آدمی

 و گوناگونی زبـان، خـط، رسـوم    .یدبا سخن و نماد آدمی خط و تمدن و فرهنگ و گوناگونی را آفر. ساخت

-از ابتدایی. کثرت در یگانگی است ها کهکشان و سیاره نشان ازگ در زمین کوچکی در میان میلیاردفرهن

 جـاي خـویش در هسـتی   . جان سوز و همیشگی روبرو بوده اسـت  یترین باورها تا به امروز آدمی با پرسش

سـر   "کـار جهـان   "که  امد و آن هم پیش از آننمی "شدن عاشق"حافظ شیراز راه جستجو را  کجاست؟

 .سازندگی و هم محل شناخت هم جایگاهرا هم آزمایشگاه بدانیم و هم کارخانه،  "کارگاه هستی" .آید

 -انسـان شـناس  "نخسـتین   ، چـون با حافظ شـیراز  ،آدمی تا به امروز از زندگی، از نخستین با گذار

گوناگون شناخت را دوره  هايراه خوانیو هم اي او هماهنگیهدگر غزل از با یاري گرفتن و "انتروپولوگ 

  . کنیممی
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هـاي  آیـا پاسـخ   ؟دهـد دستور العمل جهانی به آدمی این امکان را می کدام پردازند؟ب ه داد تا در کنار یکدیگر به جستجوزهایی اجاچنین آزمایشگاه توان بهآیا می

بـا هـم بـه جسـتجو خـواهیم      روند؟ مت و سو میحافظ شیراز و اعالمیه جهانی حقوق بشر در یک س

  .رفت

  زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست         چیست این سقف بلند ساده بسیارنقش

  )حافظ(

بیش از سه میلیـارد سـال   » هوموساپین«از باکتري تا بشر  :از کار جهان تا کارگاه هستی برویم

هـا   دامـه دارد و هرچـه سـال   زنـدگی ا . هـزار سـال  چهـل   تا زمان ما» هوموساپین«فاصله است، و از 

  .شودهم بیشتر می شوند، مقاومت در مقابل مرگ تر می انباشته

و در انتهـا روزي   بد؛یا نامیم، افزایش می می» زندگی«را  که ما براي ساده کردنش آن» چیزي«

در  ريبسـیا  زیبـاي  روزهـاي  .برازنـده  شـاهدي  چـون  هـم  ،کنـد مـی  فـراز  سـر  انسـان ه آید کـ می

ن توجه که بهترین نوشتن حق زنـدگی، بـر   با ای را بنویسیم زندگی حقوق بایستمی: دارد روي پیش

ایـن راه عظـیم رسـیدن بـه     . اسـت » مـرگ «در مقابـل  » حیات«یا که هدف زندگی، گو .تپایی آنس

ز توانـد پـیش ا   انـم، نمـی  د مـی » حقوق بشـر «اي مهم، که من آن را مرحله  ، با عبور از مرحله»لذت«

ها و زندگی اجدادمان، شـواهد تـاریخی    وراي فسیل ،شواهدي که در این راه برایمان مانده .، متوقف شود»زمین«ما در  اي  حق زندگی، چون تنها حق پایهرسیدن به 
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بـا  : دارد ر پیش روراه هنوز روزهاي زیبایی د نای. هاي زنده زمین ما هستند تمامی نمونه ،فرهنگی بشر  میراث و فرهنگ شفاهی ،ها اري، هنر پیش از تاریخ، نوشتهو معم

  .این توجه که بهترین نوشتن حق حیات، بر پایی آنست

براي فرزندانمان، الزم اسـت تـا   ، »حیات« جا گذاشتن میراثه براي ب! ب کندو شاید این حق از ما فضایی دیگر طل شاید این حق ما را به وراي زمین هدایت کند

 ...و هرکس با امکان خودش کنیم راه مشترك زندگی را رسم

 . خستگی جاري است  به درازاي  زمان

  . سکوت به اندازه چشمان آسمان آبی است

بـین مـا و خورشـید عظمـت      ،بلـه . او چشـم دارد  ،بلـه . را بیند که ما او آسمان همان گونه ما را می

  .رش الزم استجز شماپس راه دیگري . اي شمارش آن نیستو فرصتی بر انگیز سکوت استحیرت

محل تشدید خود و جایی براي احساس حضـور در   جایی دوگانه، هدف جستجو جایگاه عشق است،

-مـی  ،سـازد کند، مـی می نوآوري زندگی: است نشده نوشته پیش از چیز هیچ .و هدایت آن میدان تغییر

از  .بـودن  و خوب شخو است و نیز "حال زمان"معنی  به حال واژه پارسی زبان در. یابدمی بخشد و ادامه

اي رسیدن، لحظـه به لحظه تجربۀ  .آورندمی روي عرفانی به تجربه است که کسانی نهایی هدف طرفی نیز

، در تقاطع احساس کـردن آن  اختراع خواهد شد چه کشف و اختراع شده و آن و کشف چه در تقاطع آن

  .، یا داخلی در میانه خارجخارجی در میانه داخل tore تیوپ ، در میانه یکچون این جاي سوم چه در بیرون است اما در درون
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  :گردیممیاز این مسیر به کارگاه هستی باز 

هـا  هایی کـه در آن اي از آزمایشگاهکارگاه هستی هم چون مجموعه

-مـی  پـژوهش  خود و دیگري براي فهمیدن، کشف کردن، اختراع کردن

ـ  .هـایی دارد و ابزار هـا روش براي ادامه حضور ؛کنیم راي تطبیـق، بـراي   ب

و دســت  ســال میلیــارد 14 بعــدي، در جایگــاه چنــدین حرکــات تغییــر

ــم ــزار 40 ک ــال هموســ  ه ــ پیناس ــارد 11پین و اس ــی میلی ه بــ آدم

هـا، بـه   آیـی ایـن آزمایشـگاه    بـراي کـار   نهایـت  و در امـروز  تا آماده دنیا

  .سازد را روشن هر آزمایشگاه آزادي ،نهایت تا داریم اي نیازپایه قوانین

بـدون آزادي،  . گـو ممکـن نیسـت   و، گفـت یک دستور العمـل  بدون

رتباط و مدارا و ارتباط متقابل به ا. ها و تجربیات عبور نخواهیم کردمرز از

مـدارا   حتـا . منـدیم کنیم به بنیانی الییک نیاز اي را تحمیلکه جهت ویژه به زبانی مشترك و بی آن. بایست از کارهاي یکدیگر سود جستمی. انتقال پیام نیازمند است

  گشاید؟نمی ها، راهیسازي اثرات آن و پاك نمادسازي، زبان، سخن به مرزهاي بازگشت آیا. است که مرز مدارا حقیقی مطمئن بود توانمی چگونه. به مرز نیاز دارد

هـاي  هـا و اسـطوره  هـا، درخـت فرهنـگ   ها، درخت خطنزبا درخت :هم چون تا ساقه، و متقابل دارد ریشه ، ازگونه درخت حاصل حضور ما در این کارگاه اثراتی

ه امکـان ایجـاد ابـزار    کـ هـا  هـا و اثـرات آن  واژه ،هانماد پیدایش و در نهایت سازندغنی می ها راآزمایشگاه عمیق هايکه ریشه هاییها و مسافرتمشترك، مهاجرت

  تابلو به نام حضورِ باد و سرو
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-آن میـان  کـه از  خطـی  هـزاران  اسـت یـا   دیـده  خـود  بـه  مـا  جهـان  کـه  اسـت  بـانی ز هـزار  140 مثـال  بـراي  .آورنـد را فـراهم مـی   ارتباطات با خویش و دیگـري 

 .خط نستعلیق چون دارد، هم از تاریخ پیش هنر در ریشهخاصش  زیبایی و کگرافی که با ستهاآن ترینقدیمی چینی خط ها

ــردن    ــدل کـ ــا رد و بـ ــط بـ ــراع خـ ــاد اختـ ــون  نمـ ــالص چـ ــداد خـ ــت اعـ ــیقی و نـ ــروع  موسـ شـ

ـ   داشـته  وجـود  نیز تاریخ از پیش هنر در سازي نماد .شد -از نقاشـی  از یکـی  تـوان مـی  عنـوان شـاهد  ه اسـت، ب

سـاز   از  اند کـه شده هایی رسمنقطه ساز این و در زیر شودمی نواخته انسانی طتوس سازي بادي که کرد یاد هایی

در . انـد کـرده  نمادینـه  هـا هبا این نقط ما صدا را نیاکان صدا، گویی حضور نشانه بهها، این نقظهافتند می بادي فرو

پـیش و پـس از نمادینـه سـازي      تـوان مـی  ، آیـا گیـریم در نظر می شروع براي اي، نقطههاارزشارزش  جستجوي

در . شـود ممکن مینا براي ما هابه این ارزش ارزش دستیابی سازي زندانی شده و نمادینه در ابتدا کرد؟ جستجو را

 :گویدجاست که حافظ می این

 قرآن ز بر بخوانی در چارده روایت             به فریاد ار خود به سان حافظ عشقت رسد

حتـی بـراي درك راه کتـابی چـون     ، عشق غیر قابل اجتناب است ، براي فهمیدن،توجه کنیم که براي حافظ

بـا  ن کارگاه هسـتی و یـافتن نقطـه شـروع، بـه تشـدید       براي فهمی از ای. ، عشق است که به فریاد او می رسدقران

توجـه   تمـایز  در بودن، بودنی بـدون  ، چون تشدید با دیگري، و در نهایت فهمیدن از راه امتداد)جادوگران اولیه به روش( موجود سخنگو "حالت"هستی، به عشق چون 

 .کنیم
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هاي تابلو رنگ و روغن رقص دختران قشقایی با الهام از هم شکلی سلول
 اندحیات و رقص دختران قشقایی که هر دو طبیعت ناب

اما آزمایشگاه دیگـري بـه دور از هـر    . کنندر میپذی اندازه و قابل آموزش هاي قابل فهمواحد را در قالب واقع از راه نمادینه سازي، امر شناخت اساسی هايرشته

تـوان کـار ایـن    چگونـه مـی  . یمیگوذیر میچه در این خارج از میدان نمادینه سازي به آن توضیح ناپ آن. وابط علت و معلولی نیز وجود داردنوع اندازه پذیري و منطق ر

ــاه آزمایشــگاه ــاي موجــود در کارگ ــه دو حــد  ه و راه  اشــراقی عشــق هســتی را در میان

 .زیدفرهنگی می این دو حد، گوناگونی بخشید؟ میان رونق علمی،

هاسـت  آن هاي شناخت در احتـرام بـه پیوسـتگی   اثر متقابل ما بین همه راه

زمـان   ،زیسـتی  زمـان بـازنگري و دوبـاره   . سازدها را ممکن میامري که غناي آن

هـا، بـازگویی   کـس هـا، ع ها، نقاشـی نوشته. سازدگذشته را در زمان حال ممکن می

ما، اثـرات   اثرات تالش بایگانی همگی... و کوتاه تر، رمان، قصهآ، تها، سینمااسطوره

در عـین  . انـد علمی و فنـی در هسـتی   از پیشرفت ما با استفاده متقابل درك گذار

هـر چـه بیشـتر     .کنـد شته به شناخت خود و دیگري کمـک مـی  حال شناخت گذ

بیشـتر   نتیجهدر و  توانم جهان خود را بشناسمیبشناسم، بیشتر مچگونگی خود را 

توان گفت که اي که میبه گونه ،گیرداي میشتاب افزاینده ،این روند .کنم نوآوري

  .اندزنده ،اي از دانشمندانی که کره خاکی به خود دیده استنیمه



٢٢  
 

 

 نگاهی دیگر ٢٢

 :حافظ این مشکل را به نوعی احساس کرده است .کندها مسدود میمدلول هب ور هستند، زندانی که ما راها غوطههاي علمی نیز در این اقیانوس دالرشته

  که علم عشق در دفتر نباشد               همدرس مایی بشوي اوراق اگر

   :هاي ماستملی مناسب آزمایشگاهعدستور ال با این حال چه -

: دهـد مان مـی یک مقدمه و سی ماده، چارچوب جامعه ما را ساز اعالمیه جهانی حقوق بشر با

از نخستین جاي پاي نمادینـه سـازي تـا    . ، از غار تا ماهاه طوالنی زندگی گروهی نیاکان ماحاصل ر

و  کوشـش  از :اسـت  طـوالنی  ، راهـی سـاله  هـزار  چهل اي تقریباًاعالمیه جهانی حقوق بشر، فاصله

 -4000 دوداًحـ (  نقاشی پـیش از تـاریخ   میدان هزار هشتاد. ما شناخت و رفاه تالش براي افزایش

هـا دارنـد، کـه در هـر     رسـم آن  ابـزار  هـا و از گونـاگونی نمـاد   نشـان ) مسیح میالد پیش از 8000

در  اکتشـافات، حیـرت   خـانوادگی،  امید بـه صـلح، زنـدگی    از امید، مسافرت، .وجود دارند قاره پنج

از تاریخ  هاي پیشاز نقاشی .گویندمی سخن با دیگري و طبیعت در نهایت رابطه هستی و پیشگاه

قـد   کـه  ، صداي اولین انسانی راز خواندن اعالمیه جهانی حقوق بشرشنوم که اهمان صدایی را می

از  پـس . کنـیم مـی  همـین اثـر حیـرت انگیـز را در کتـاب شـاهنامه فردوسـی مشـاهده        . داشتبر

  :کندمی نقل را چنین انسان پیدایش هستی، داستان پیرامون بحثی
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  شد این بندها را سراسر کلید            دیدچو زین بگذري مردم آمد پ

  به گفتار خوب و خرد کاربند          سرش راست بر شد چو سرو بلند

  مر او را دد و دام فرمان برد                    ي هوش و راي و پذیرنده

  که مردم به معنی چه باشد یکی                     ز راه خرد بنگري اندك

  اند به چندین میانچی بپرورده                    اند گیتی برآوردهترا از دو 

  تویی خویشتن را به بازي مدار                رنخستین فطرت پسین شما

هـایی را تـا   پرسید، چگونه فردوسی چنـین دریافـت   خود توان ازمی

بـه   کـه  بیـان داشـته اسـت، بـی آن     پیش ، هزار سالهم، آنتکامل انسان

  .باشد آگاه می معاصرعل دانش

  :ستاي از متدهامجموعه سازي تا بی نمادياز نماد -

   :شعري دیگربا نمونه مطرح کنم،  ها راشکه با سرعت این رو پیش از آن
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  اهل آبادي

  اي از یار نمی رساند، گاه که نماي سایه در سایه نشانه

  .دهد هاي پاییز نواي رفتن سر می خراش –جنبش برگ 

  پایانِ رویاي سحرگاهانو آرامشِ 

  .ریزد اي به خواب رفته بر هم می  با واژه

   .کند اي تنها پیامی خاموش را زمزمه می باز آمده

  .گذارند هاي رویاها را باز نمی هاي خفته، دروازه و گوش

   .اند هاي بسیاري بر ما گشوده با آنکه جهان

  ما همچنان

  .ایم ندهساکنانِ کوتاه دیارِ کوچک زادگاه خویش ما 

  در خواب، در رویاها، در خاطره،

  هاي آمده یا رفته، ي واژه در میانه 

  هاي فراموشکاران یا مانده بر لب

  ي نیامدگان، در باورِ رفتگان و لبخنده

  اند، هاي بسیاري بر ما گشوده جهان

    ساکنان کوتاه و ما همچنان

  2002فرانسه  .ایم دیار کوچک زادگاه خویش مانده
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 :نمونه اول -1

 هفت وادي؛: دهم تا چهاردهم هايسده اي از مشاهده زندگی به وسیله مدرسه عرفانی، نمونهه سفر عرفانیتجرب

 در شـرایط   گیـرد، ، سرنوشـتش را بـه دسـت مـی    شـود زنـدگی مـی   وارد ؛ موجودي زنـده بیداري: وادي طلب ؛وادي اول

به سمت آسمان، بـر روي مـاه، و یـا در اندیشـه و     از کریستف کلمب تا یوري گاگارین،  :رودپیش می به سخت و بحرانی

  .نامید "لطیفه"توان آن را چون کیمیا گران می که هم است ، در جستجوي جوهر زندگیتخیلش

 اي آن را رابطه مـادر و  د مدل پایهیفروزیگموند : عامل حرکت و نیرو؛ با تعاریف گوناگونی از عشق: وادي عشق ؛وادي دوم

دهـد، دیگـري کـه    را بـه مـا مـی    "دیگري"گانگی از جدایی و پیوستگی، حالتی که امکان دریافت حالت ی ،داندفرزند می

گـذارد دوبـاره بـه خـواب     نزدیک، چیزي که پس از بیداري نمی، بیش از حد را دارد که غیر قابل تعریف باشد امکان این

  .تازگی و تولد ؛رویم

 یگـري را دهد تـا د اجازه می ما هر کدام ازبه  حضوراین ولد، پس از ت معرفت به حضور خویش: وادي سوم؛ وادي معرفت 

 . ...امروزي بشناسیم از هنر پیش از تاریخ تا جایگاه مشاهده، مقایسه، پیدایش نماد با

 ارزشی یکسان دارم و چیـزي بیشـتر از انـدازه     صري هستم در میان عناصر دیگر،اگر من عن :وادي استقالل ؛وادي چهارم

اي از جهـان دیگـر گـوش     به حافظ و ستایشگر عشق، پرنـده  . ...و اکولوژي، اقتصاد مداوم. یافت کنمم درتوان در خور نمی

 .دهیم
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 هـو «پس از چنین شناخت، چنین یگانگی، اولین احساس رسیدن، تشدید و استدالل، در این زمینه حرکت عرفانی ایرانی، : وادي یگانگی ؛وادي پنجم «

 .وجود دارد» دیگري«، تنها است »گريدی«تر  و یا ساده» او«به معنی 

 شـوند و مـن    حیرت در مقابل ژرفناي جاي من، چشمان من باز می: وادي حیرت ؛وادي ششم

 . ...اي همیشه غیرقابل بازگشت  بینم و به گونه دور را می

 دهد گونه که حافظ آن را نشان می فقر و فنا، زندگی، به سادگی، آن ؛وادي هفتم: 

 :دومنمونه  -2

  .از جادوگران اولیه تا به امروز: اند یدانی که خارج از نمادینه سازيهفت م

او فکـر تـازه و بـدیعی را    . استاد تاریخ مذاهب در دانشگاه کالگیري بود )1908-1965(ارنستو دومارتینو، 

شناسـی، قـوم شناسـی و علـوم      هاي انسـان  آن در سطح جهانی در رشته ةکند که امروزه کشف دوبار مطرح می

  .مطرح است نیانسا

. برد هاي دانشمندان زمان خود را زیر سؤال می با بررسی کارهاي قوم شناسان زمان خود محتواي گزارش

-هـا محصـول تخیـل آن   یا جادوگران اولیه خارج از واقعیت قرار دارند و گفتمـان آن : پرسد از همکاران خود می

گویـد،   خـود کـه از جهـان جـادویی سـخن مـی      زمانی کـه در کـار عظـیم    . از حقیقتی برخوردارند هاست، و یا

  .شباهت دارد» ذکر«عجیب به تجربه عرفانی اي  خورد که به گونه کند، به مطلبی بر می هاي قوم شناسان را عمیقاً بررسی می گزارش
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، حضـور گـاو وحشـی بـراي     »داکوتا«در اجراي رقص گاو وحشی، قوم «: آورد می 141در صفحه 

انـد، ولـی در خودآگـاه رقـاص      ی گاو وحشی، براي مـا دو چیـز جداگانـه   رقاص و حضور واقعی و خارج

دهد که اثـر دوگـانگی از    خواهش و تحریکات را جاي می ،کیفیت مشترك حضور چنان قوي» داکوتا«

، چـون کوششـی   شـوند  مـی  یکی» دسته اثر«در اثر این حضور خالص تجربه شده، این دو : رود بین می

را در نظـر  » التـاه «به عنوان نمونه «: 143ال مناسب دیگري در صفحه مث. »دال«براي پاك کردن اثر 

چنین تقلید غیرفعالی، یگـانگی احسـاس   . کنند ها را در باد تکرار می ها و شاخه بگیریم، که صداي برگ

  .»کند، که هیچ ارتباطی به تقلید جادوگرانه ندارد سوژه و ابژه را کامالً ایجاد می

ي دیگـري   چـه تجربـه  . هاي یک متفکر شناخته شود ه نبوغ پرسشپنجاه سال به طول کشید ک

  به متدهاي آزمایشگاه ما بدهد؟را پایه درس فروتنی  تواند می

 :نمونه سوم -3

 یگمونـد فرویـد را   زکشـفیات گونـاگون   : کشـف ناخودآگـاه   تشریح انسان و

  :گونه خالصه کرد توان این می

 قرار داد) وپولژيآنتر(شناسی  بدن و روان آدمی را در میدان انسان.  

 اي داد هاي اسطورهبه اسطوره شناسی، شناخت شفاهی توجه خاصی کرد، به مفاهیم روانکاوي نام.  

تابلو سیمرغ با الهام از اسطوره منطق الطیر شاهکار 
متر رنگ و روغن که هقت وادي  10در  2، تابلو عطار

عرفان را با استفاده از نمادهاي مدرن توپولوژي معرفی 
سانتی متر،  90کند و در انتها آینه محدبی به قطر می

چون نماد سر سیمرغ، جلوه نماي هر آن چه که هست 
  .گرددمی
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   آدمی را در سه بعد، خواب و فانتازم و زنـدگی

  .روزمره در نظر گرفت

    ــدش ــس از تول ــداوم پ ــرك، ت ــی را درتح آدم

  .گذاشت

      ناخودآگاه را چـون محلـی در روان آدمـی، بـر

  .ها از بدو تولدش، کشف کرد زده پایه واپس

 هاي آدمی را از طفولیت به حول یک مبنا  لذت

گرد آورد، و جرأت کرد از فعالیت جنسی کـودکی صـحبت   

  .کند

 اش قرار داد و باالخره آدمی را در دل محیط فرهنگی.   

  :به عنوان نتیجه

را در حیطـه مطالعـات مـا    وید خواب و فانتازم و ارنستو دو مارتینو گفتار جادوگران اولیه یگموند فرز. اند نهایت دگی خود و دیگري، بیهاي دانش و سازن آزمایشگاه

بـا خـود زنـدگی    . شوند جویی گم نمی کار و تازه. گمان خودشان جایشان را در آینده باز خواهند کرد هایی تازه تردید به خود راه ندهیم، بی در ایجاد آزمایشگاه. وارد کرد

 :ایم نوشته مکه با همسر» پیانو با چهاردست«ي ها واره واره از مجموعه کوتاه اي انتها چند کوتاهو بر. کنیم تا بشویم
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  سی و هشت
  .رنگین کمانی است زندگی

  .با هفت رنگ
  تالش، شادي، شور، عشق، یاري، هدف

  و سازندگی
  چهل و دو
  تا زایش،

  .نگاه مادر گذشته را به آینده می دوزد
  د دل،خندان دخترکی، با مرواری

  .بر سر نگاه می نشیند
  و بوستان با نوایی شاد بهار می شود

  
  چهل و سه

  نگاه می تپد، تا تشنگی دریافت،
  .ناگاه پنجره اي پر پرواز می گشاید

  .و آسمان تو مرا می یابد
  پنجاه و نه 

  این واژه هاي آرام،
  :این آجرهاي اطاقک زندگی من
  کار، قدم زدن، بوسیدن، سکوت،

  .ن، عشق، دوست داشتننوازش، آرما
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  :هاي زیر برگزار شده استاز کارهاي این هنرمند تا کنون نمایشگاه
  نمایشگاه لیست و عنوان  زمان  مکان  شماره

  "من آسمانی ،زمین آسمانی "  1996  )لیموژ( فرانسه  1
  "نور، زمان، فضا"  1997  )پاریس( فرانسه  2
  "خوشنویسی پارسی جاي پاي زمان در"  1998  )لیموژ( فرانسه  3
  "یکپارچگی عشق"  1999  )لیموژ( فرانسه  4
  "گلی میماند   و به   زمین فرشته ایست"  1999  )پاریس( فرانسه  5

  "فرهنگ زیستگاه همچون نشانی از طبیعت"  2000  )لیموژ( فرانسه  6
  "خوشنویسی"  2001  )پاریس( فرانسه  7
  "ها و نمادهانشانهبین "  2002  )پمپادور(فرانسه   8
  "ها و نمادهابین نشانه"  2002  )لیموژ( فرانسه  9
  "پایی نامرئی فراتر از بدن، رد"  2003  )لیموژ( فرانسه  10
  "پایی نامرئی فراتر از بدن، رد"  2004  )تارب(فرانسه   11
  "هابشقاب"  2004  )پاریس( فرانسه  12
  "حقوق بشر   هنر پیش از تاریخ و"  2005  )پاریس( فرانسه  13
  "مسیر"  2006  )پاریس( هفرانس  14
  "سیمرغ"  2008  )پاریس( فرانسه  15
  یونسکو  2009  )پاریس( فرانسه  16
  نمایشگاه گروهی  2010  )پاریس( فرانسه  17
  III" نمایشگاه بین المللی خوشنویسی"  2010  )نووگورود(روسیه   18
  مرکز فرهنگی زرتشتیان  2010  )پاریس( فرانسه  19
  مایشگاه گروهین  2011  )پاریس( فرانسه  20

تابلو تحت عنوان نشان و نمادها که  12تابلو میکده از سري 
 .گردندر در هم آمیخته میخط و نهادهاي دگ
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  زمان  هاو مقاالت و کتاب هالیست و عنوان سخنرانی  شماره
  مقاالت

مهندسین دانشمندان "در نشریه  "اياي با کارکرد حادثهحافظه"مقاله   1
  "فرانسه

1993  

  1998  "جامعه سالم"در نشریه  "شناختیهاي روانپیچیدگی"مقاله   2
وزارت "در نشریه  "سوارکار و اسبنقش ناخودآگاه در رابطه "مقاله   3

  "کشاورزي فرانسه
1998  

  2000  نشریه آفتاب نروژدر  "هستی شناسی حاقظ بررسی کتاب"مقاله   4
  2009  کاوان پاریسنشریه رواندر  "یابی اماکن مقدسهکانم"مقاله   5

  هاها و کنفرانسسخنرانی
  1998  در فرانسه "منطقی و غیر منطقی"برگزاري و سخنرانی در کنفرانس   6
  1998  در فرانسه "درك متقابل"برگزاري و سخنرانی در کنفرانس   7
  1998  در فرانسه "ناخودآگاه و دل"برگزاري و سخنرانی در کنفرانس   8
هاي قالی اي طرحنمادهاي اسطوره"برگزاري و سخنرانی در کنفرانس   9

  در فرانسه "ایرانی
1998  

در  "هاي بعدها به نسلآموزش ارزش"نس برگزاري و سخنرانی در کنفرا  10
  فرانسه

1999  

  1999  در فرانسه "کاويعشق از دیدگاه روان"برگزاري و سخنرانی در کنفرانس   11
در  "نگاهی به مقدمه شاهنامه"برگزاري و سخنرانی در کنفرانس   12

  تاجیکستان
1999  

  2000  هدر فرانس "عارفان فرهیخته"برگزاري و سخنرانی در کنفرانس   13



٣٢  
 

 

 نگاهی دیگر ٣٢

  زمان  هاها و مقاالت و کتابلیست و عنوان سخنرانی  شماره
  2001  در فرانسه "من بر منِ بی من عاشقم"برگزاري و سخنرانی در کنفرانس   14
  2001  در فرانسه "فراتر از پدر"برگزاري و سخنرانی در کنفرانس   15
ادر و خواهر در هاي پدر و برکاربرد واژه"برگزاري و سخنرانی در کنفرانس   16

  در فرانسه "مناسبات اجتماعی
2002  

  2003  در فرانسه "ساختار روانی، وضعیت میانه"برگزاري و سخنرانی در کنفرانس   17
  2003  در فرانسه "شود؟مرز به کجا محدود می"برگزاري و سخنرانی در کنفرانس   18
در زندگی کاوي بالینی کارکرد روان"برگزاري و سخنرانی در کنفرانس   19

  فرانسهدر  "اجتماعی
2007  

در  "مدل پردازي در تئوري روانکاوي"برگزاري و سخنرانی در کنفرانس   20
  فرانسه

2008  

ضرورت دوباره نگاري تاریخ ایران براي "برگزاري و سخنرانی در کنفرانس   21
  سوئددر  "ایرانیان

2009  

فستیوال تفاوت در  "پیانو با چهار دست"سخنرانی درباره کتاب شعر   22
  ها در یونسکوفرهنگ

2011  

  هاکتاب
  2005  "هادگر شنیدن گذشته"کتاب و مجموعه مقاالت   22
  2008  مکارمیبه همراه خانم مینا  "پیانو با چهار دست"کتاب شعر   23



 

 
 

 نکاهی دیگر ٣٣

هاي فارسی دوازده سخنرانی و مقاله پیرامون شناخت حافظ به زبان  شماره
  :با عناوین و فرانسه

  افظ و پیر مغانح  1
  عشقحافظ و   2
  دو جهانحافظ و   3
   حافظ راز حافظ وراز   4
  حافظ و دل  5
  عاشق شو ورنه روزي کار جهان سر آید  6
  هاي یک و دو و سه حافظنگاهی دیگر بر غزل  7

  

  :سخنرانی پیرامون خوشنویسی با عناوین  شماره
  یونسکو فرانسهها در گفستیوال تفاوت فرهننگاهی دیگر بر خوشنویسی در   1
  پاریس در یایران هايِانجمن نامه در خوشنویسی و نستعلیق  2
  خوشنویسی در بشقاب در نمایشگاه جهانی خوشنویسی در روسیه  3
در نمایشگاه جهانی  نهدخویشتن خویش را بر کاغذ می خوشنویس  4

  خوشنویسی در روسیه
انجمن پزشکان ایرانی و  -نویسیتداوم زنجیره انسانی از نمادپردازي تا خوش  5

  فرانسوي
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   2009سال  5شماره   مصاحبه با نشریه یونسکو پاریس

   ...داردداردداردها را به آواز وا میها را به آواز وا میها را به آواز وا میخوشنویسی، هنري است که واژهخوشنویسی، هنري است که واژهخوشنویسی، هنري است که واژه

  :گویدمی خوشنویس و روانکاو، حسن مکارمی، نقاش 

یابد، در حالی که خط چینی ها شکل میاي از نشانهسلسلهخوشنویسی پارسی از جایگزینی "

  اما با هر شیوه و روشی کـه خوشنویسـی بکـار گرفتـه شـود،     . داردهاي اولیه ریشه در سنت عمیقاً

  ".نمایاندحضور ما در هستی را جاي می

 وجوه اشتراك و افتراق شما و استاد فان زنگ در چیست؟ : پرسش

ارتبـاط مـا بـا     کند،گ و من را بیش از همه به یکدیگر نزدیک مینزآن چه استاد فان : پاسخ

. کنـیم بینیم و آن را از طریق خوشنویسی منتقـل مـی  ما در طبیعت یک چیز را می. طبیعت است

که با مشاهده طبیعت بـه دسـت    ،لیزه ساختن خط استراست فراموش نکنید که خوشنویسی هنر

  .نمایاند، خوشنویسی حضور ما در هستی را جاي میفان زنگ و براي من براي استاد. آمده است

 .کند؟ رابطه ما با پیوند اجتماعی یـک گونـه نیسـت   یکدیگر متمایز می اما چه چیزي ما را از 

شی پـیش از تـاریخ، بـا    ارتباط مستقیم بین این نوشتار و نقا. اش در طبیعت باقی مانده استریشه سال پیش از میالد متولد شده است که 4000 نوشتار خانواده چینی

پرتاب شده است به سادگی بـه   به همین دلیل است که مرکبی که از قلم موي خوشنویس چینی در طول اعصار. زار سال تغییري به خود ندیده استگذشت شش ه



 

 

  هاهمصاحب  ٣٦

هـا شـکل   اي از نشـانه از جایگزینی سلسـله  ی پارسی، خوشنویسدر مقابل .شکنندفقط استعداد اساتید یکپارچگی این زمان را می. شوداسب، گاو و یا ببر تبدیل می یک

آن زمـان در   از. هاي نرمتر الهام گرفته اسـت ها تشکیل شده است و نوشتار نسخ که از منحنینم که از زوایاي هندسی و خط پارهکمن به نوشتار کوفی فکر می. یابدمی

الیمـی دسـت   هـاي م منحنی این نوشتار با نگریستن بر طبیعت به قرن، 14درازاي 

. گرفتن اسـت  ها الهامکار من از این منحنی. شودیافته است که نستعلیق نامیده می

اي بـه  همژ  چون تخم مرغی است که به سبکی "ح"نوشتن حرف  :اي بیاوریممونهن

 .یدآپرواز در می

منعکس  "هاي آنزبان بدن و حرکت"که در تخیالتی جویی از با سود این سفر

در حرکـت   آینـد، هـا و هنـدیان مـی   ، اعـراب، تـرك  نمغوال انی چونشده و از دیگر

لیزه اسـتر اي که خوشنویس نستعلیق نگاهی به گونه. گذاردخوشنویس اثر می دست

  بـه نوبـه خـود    .زیـد کـه در جامعـه مـی    دارد ينسان سـخنگویی و هوشـمند  بر ا

ه چرا؟ من متخصص فلسف. شودینی به طبیعت واالي خود محدود میخوشنویس چ

میـل  "نیم جواب را در فاصله گـرفتن از  توامی کنم کهفکر می  ، امادور نیستم شرقِ

 .بیابیم ،کندتوصیه می که بودا نیز آن را "و تمنایی

 ؟ایدت یافتهواقعی دس کنید که به برقراري گفتگوییآیا احساس می. شودخالصه نمی هاي شماها و تفاوتشباهت نگ به جمعشما با استاد فان ز دیدار: پرسش

  و معماري کویري و گنبدها "ن"با الهام از رابطه حرف 
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.. . کنـد چه که مـا را از هـم متفـاوت مـی     گو بین آنوچه که ما به اشتراك داریم، گفت وگو بین آنگفت :وگوستحضور ما در کنار یکدیگر خود گفت نفس: پاسخ

کـنم بـه ایـن دلیـل     غلب از استعاره درخت استفاده میاگر من ا .دآورپیامی می تعهد ما با ترسیم انحناي این جهان. زندگی: وگو چیست؟ با تمام سادگیمیوه این گفت

هـاي  ، بـرگ آدمیانی چنین متفاوت و نزدیک. اش هستندگوناگونی اي که نمودارهزاران شاخه. سازداش را میکه یکپارچگی هاي مشترك استکه بشر داراي ریشه است

 شـوند؛ بـدون  نـد دیگـران زاده مـی   ازمانی که گروهی در مـرگ  ؛هاي آنبدون شاخه زمین، هاي عمیق دربدون ریشه شیاز نبوغ پیدا نی استشمار و مواجی که نشابی

 ، کـه بگویـد  تواند زنـده بمانـد  هاي همیشه تازه، درخت نمیرویش برگ

  .نیش یکیستگوگونا بشریت با همه

مشـترك انسـانیت قـرار     کنند که خارج از این زمینهبرخی فکر می

ه رسمیت شناختن ی انسان و بدون ببدون احساس تعلق به یگانگ .دارند

تبـادل نظـر بـین خـط      این پیـام . تواند زنده بماندتنوع ما، بشریت نمی

 ین این پیام سازمان ملل متحـد اسـت  همچن. چینی و خط فارسی است

در مقابل دفتـر مرکـزي آن درنیویـورك نصـب      که شعر معروف سعدي

بـا آن در  ، که مـن بـه ادامـه همکـاري     یونسکوست این پیام .شده است

 .کنمافتخار می  "گووتنوع فرهنگی و گفت" جهت

 ش انجام داد؟برای توان امروزهرونق نگرفت؟ چه کاري می خوشنویسی در غرب چرا: پرسش
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غرب، از قرن شانزدهم به بعـد، سـرعت و کـارایی را    : پاسخ 

در شـرق،   .انتخاب کرده است، به ویژه از طریق کنتـرل طبیعـت  

پیچ و سکوتشـان   همه نرمی و خم ورا با  "نوشتن "و "گفتن "ما

بـراي تفسـیر، جـایی بـراي      کوتاه سـخن، جـایی  . ایمترجیح داده

 هاي علمی من است که بخـواهم از ایـده  آزادي به دور از آموزش

دانـم کـه صـفحه کلیـد     امـا مـی  . ، وضوح و اختصار بگریـزم دقت

خوشنویسی امـروزه حامـل   . کامپیوتر جایگزین دست نخواهد شد

دسـتی بـا طبیعـت،    هـم  ر حرکتی درچرا که د. ویژه استشی ارز

مانند درویشی در حال سماع، چرخان، حرکت دست خوشنویس، 

آواز خـوانی   سرایند بههایی که هستی را میشاعر و فیلسوف واژه

  !ي زندگیکیمیا :خوشنویسی نستعلیق  اینست. کشانندمی
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 1388 خرداد رادیو هلندمصاحبه با 

      شدشدشد   در عمق غار، حقوق بشر شروع در عمق غار، حقوق بشر شروع در عمق غار، حقوق بشر شروع ط ط ط با اولین خبا اولین خبا اولین خ
  نویس گفت و گو با حسن مکارمی، روانکاو، نقاش، خوش

هـا   اي بود که سازمان یونسکو، خانه فرهنگ ملـت  ، عنوان جشنواره"ها را جشن بگیریم ی و تنوع فرهنگگون اگون"

 .برپا کرد 2009وابسته به سازمان ملل در پاریس در ماه می 

هاي مختلف کـه بیشـتر در    بار بدون دخالت دولت  ونسکو درهاي خودش را باز کرد تا ایندر این جشنواره ویژه، ی

بـا دعـوت از    .دهنـد  گذارند و به نوعی مجوز ورود می هاي ویژه هر کشور و هنرمندان آن کشورها تأثیر می ریزي برنامه

هـاي   هـا را در قالـب نمایشـگاه    نـگ ها و رابطه و نزدیکی این فره پژوهشگران، دانشمندان و هنرمندان، تفاوت فرهنگ

  .هاي شعر، کنفرانس و البته کنسرت موسیقی نشان دهند نقاشی، خط، کتاب

آن هـم از راه هنـر نقاشـی،    . ها، نشان دادن نزدیکی و خویشاوندي دو فرهنگ کهن چین و ایران بـه یکـدیگر بـود    گونی فرهنگ نکته جالب توجه در جشنواره گونه

هـا در یونسـکو    گونی فرهنـگ  هاي شعر که از هزاران سال پیش در هر دو فرهنگ جریان داشته و در کنفرانسی که در جریان این جشن گونه نویسی، شعر و کتاب خوش

 .رسند برپا شد نشان داده شد که چگونه این دو فرهنگ سرانجام به هم می

هاي خـط از هفـت    هاي آن و ریشه نویس درباره نگاه به خط چینی و ریشه وشنویس و شاعر چینی و حسن مکارمی، روانکاو، نقاش، خ نگ نقاش، خوشزاستاد فان 

 .هزار سال پیش تاکنون و تأثیر آن بر معماري، شعر نقاشی و مینیاتور و نزدیکی دو فرهنگ صحبت کردند



 

 

  هاهمصاحب  ٤٠

در محل برپایی این کنفرانس در یونسکو در پـاریس بـا آقـاي حسـن مکـارمی،      

هـا دیـدار    س، پژوهشگر تاریخ خط در زندگی انسـان نوی روانکاو بالینی، نقاش و خوش

نگ چینی پرسـیدم  زش در این کنفرانس همراه استاد فان داشتم و از او درباره حضور

 که چه پیامی در این کنفرانس دارند؟ و این

ام روانکاوي است و همین روانکاوي است که اتفاقاً بعد کار هنري من را بـه   حرفه

سال است کـه بـه دنبـال مسـأله      20زمینه هنري حدود در . جاي دیگري برده است

  .هستم ت خط با توجه به محیطها و شناخ ریشه

نویسی ایرانـی، نسـتعلیق، رابطـه عمیقـی بـا       به این مسأله معتقد بودم که خوش

محیط پیرامون و معماري ما، معماري کـویر و حتـی تصـاویر کـویر دارد و اسـتادان      

 .اند نویسی ترکیب شده با شعر پارسی، این مهم را انجام داده ها، و حتی خوش و گل نویس ما با الهام از طبیعت خوش

ر و حتـی  در اسالم حتی نشان دادن بدن انسان و نقاشی کردن تقریباً ممنوع بـوده اسـت در نتیجـه تمـام هنـر و ظرافـت ایرانـی در کاشـی، تـذهیب، خـط ، شـع           

 .کل شعر هستندهاي ما هم به ش ها منعکس شده و داستان نمایشنامه

هـا را   ها گذاشته، خواسـته اسـت کـه تنـوع فرهنـگ      کنم و در این جشنی که یونسکو به نام جشن تنوع فرهنگ بیست سال است که در مورد این مسأله تحقیق می

 .هاي مختلفی مثل کنسرت مد نظر است فعالیت. جشن بگیریم

  :الهام از تصویر گنبد مینایی در شعر حافظبا 
  ونین جگرم می ده   تا حل کنم این مشکل در ساغر میناییزین دایره مینا خ
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تـرین   یکـی از معتبرتـرین و بـزرگ   نـگ اسـت کـه ایشـان     ز ها، سخنرانی استاد فـان   از برنامه یکی

هـایش صـحبت    بنده و ایشان در مورد نگاه بر خط چینی و ریشه. نویسان و نقاشان چینی هستند خوش

کنم تـا بـه    هاي خط صحبت می هاي خط، کالً از خط میخی تا خانواده کنیم و من هم در مورد ریشه می

هاي صـحرایی روي خـط    ، گل حتی آب و هوات معماري ایرانی و ادهم که اثر نستعلیق برسم و نشان می

 .نستعلیق چه بوده و نیمی از وقت من هم به صحبت در مورد کارهاي خودم اختصاص دارد

وپولوژي، خط فارسی و معماري ردر واقع تحقیق و دید روانکاوي، این امکان را به من داد که در آنت

چیزي کـه ایرانیـان   . هزار ساله نگاه کنم هاي تاریخی سی هزار چهل و هنر فارسی در زمینه بزرگ ریشه

به وسیله خط نستعلق نشان دادند، چگونگی آوردن و هماهنگ کـردن معمـاري و خـط و شـعر و تمـام      

  .ذوق ایرانی با طبیعت ایرانی است

ي تمـام   نشان داد که ریشه 2005آقاي چنگیزي یکی از استادان پلی تکنیک در نیویورك در سال 

نگـاران و   یعنی خـط . بینیم ها و خطوطی هستند که ما در طبیعت می اختراع شدند در اجزاي کوچکی است که این اجزاي کوچک بیشترین منحنی هایی که در دنیا خط

 .اند نویسان ما خط را به طبیعت و ذوق و زندگی ایرانی نزدیک کرده خوش

چون هـم مـا بـه    . هم از نظر علمی نشان داده شد ـ نشان دهم  2005م و ـ در سال  کن خواهم این را به عنوان کشفی که بیست سال است دارم روي آن کار می می

 .مزن یک مثال مشخص در این مورد می کند و نوع تحقیق هنرمندانه و هم به نوع تحقیق علمی احتیاج داریم و هرکدام، دیگري را کامل می
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وقتـی خـوب نگـاهش کنیـد و     .   ، براساس همان چهار سو درست شـده اسـت   کنیم ون نگاه میدهم مثالً چگونه وقتی به یک گنبد از بیر با تابلوهاي خودم نشان می

 .ها را بر اساس نقاشی و طراحی جلو بردم من این. پرهایش را باز کنید مثل یک گل صحرایی است که پرپر شده باشد

کردم این نتایج را به دسـت   هاي نقاشی ها کاري که روي میدان استفاده از سال از اشعار حافظ و با عدد 30فاده از تالش کردم که با استفاده از خط نستعلیق و است

دانید که ما حدود هشتاد هزار میدان نقاشـی قبـل از تـاریخ داریـم کـه       می. مبیاور

حدود سی و پنج هزار سال پیش تا صـد هـزار   .  ها در پنج قاره دنیا وجود دارند این

 .اند سال پیش تهیه شده

ها براي هر کـدام از مـواد    ام از بین این ا مطالعه کردم و توانستهها ر این میدان

ها ترکیب شده و تابلو مثل عمق یـک   همه این. اعالمیه حقوق بشر یک تابلو بکشم

شود که دوازده هزار  مثالً نشان داه می. ها در آن فشرده شده است غار است که این

دهنـد، زیـر    زند نشان مـی  یسال پیش وقتی پدران ما مردي را که یک ساز بادي م

 .دهند یعنی او را در حال نت زدن نشان می. اند آن چند نقطه گذاشته

خواستم این را نشان دهم که انسانی که با دست خـودش   من هم به شکلی می

نـه تنهـا حـرف،    . هاي بعـد بمانـد   ثرش براي نسلتوانم چیزي بکشم که ا من آزادم و می. کنم اولین خط را در عمق یک غار گذاشت، گفت من انسانم، با حیوان فرق می

 .نویسم کشم و بعد هم می بلکه من می
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روانـی اسـت و حقـوق بـه معنـی       -حقوق بشر یک مفهوم انسانی. شود یجا حقوق بشر شروع م از این

ـ 1792وقتـی در سـال   . اجتماعی بعد از آن به وجود آمده، یعنی مقدم بر حقوق اجتمـاعی اسـت   ه ، اعالمی

  .درواقع خالصه آنچه است که انسان زندگی کرده و اختراع نکرده است ندنویس را در پاریس میحقوق بشر 

  توان از راه هنر، حقوق بشر را حمایت کرد و آن را گسترش داد؟ اما چگونه می

ریشـه همـه   . کنم قبل از همه، خود این پیام است که مثل همین تابلو و نشان دادن خط است فکر می

ها یک ریشه دارنـد، پایـه اسـتوار     ها و تقریباً زبان دهم تمام خط وقتی من دارم نشان می .ها یکی است خط

 .شود حقوق بشر اولیه در این مقطع گذاشته می

آیـد،   چه از راه فروش کار هنري به دست می از نظر روزمره و به طور شخصی آن. این از نظر کلی است

توانند سیسـتم حقـوق بشـر را بـه هـم مربـوط        مندان میکه هنر سوم این. شود براي حقوق بشر مصرف می

جـا از طبیعـت دفـاع     وقتی ایـن  .چینی هستند ،نگ که من با ایشان صحبت کردمز  مثالً استاد فان .کنند

کـم بـه   توانـد کـم   دیگر است کـه مـی  یکارتباطات هنرمندان با . کنیم ینشینیم باهم صحبت م می ،کند می

 .سمت جامعه مدنی بروند

کـه مسـتقل و مـدافع حقـوق بشـر       بـرود  یعنی به سـمت افـرادي   .دو ـ سه سال است که این کار با ارزش را شروع کرده است که سراغ جامعه مدنی برود  یونسکو

  .کنم و امیدوارم که ادامه پیدا کند ام و تشویق می خیلی این مسأله را به ایشان گفته. هستند، که اگر حرفی دارند بزنند
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جشـنواره    هـدف  ، روزنامه نگار و از مسئولین روابط عمومیسپس از مینا راد

 .پرسیدم را ها در یونسکو گوناگونی فرهنگ

هـا بـا هـم     کـه فرهنـگ   شود که ببینـیم بـا ایـن    این کنفرانس باعث می -

انـد و ایـن را بـه شـکل بسـیار ظریفـی از طریـق         اند، ولی به هم نزدیـک  متفاوت

شود که فرهنگ چینی  طی معلوم میاز طریق خطا. خطاطی و نقاشی نشان دادند

ند، چطور هر کدامشـان در  اهو فرهنگ ایرانی که از هزاران سال پیش به ما رسید

  .اند تحول انسان در معماري، نقاشی و شعر نقش داشته

نگ و حسـن مکـارمی، هـر دو نقـاش، خطـاط، شـاعر و متفکـر        ز  آقایان فان

هم ایـن فسـتیوال اسـت کـه     رسند و آن  هستند و هر دو در یک راهی به هم می

دهـد   ها را به هم متصل کرده و گفتاري که در این کنفرانس دارند نشان مـی  این

دهـد کـه    هاي مختلف از طریق نگاه کردن یک فرهنگ به فرهنگ دیگري به هم متصل اسـت و نشـان مـی    ها و تمدن که چطور و چگونه فرداي انسان و فرداي فرهنگ

  .توانند با هم رابطه داشته باشند دادن هنر شعر، فرهنگ و خطاطی میها چطور از طریق نشان  فرهنگ

 زاده ایرج ادیب
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  1388خرداد  فرهنگ و هنر :مصاحبه با رادیو آلمان 

   یییهنرمند ایرانهنرمند ایرانهنرمند ایران   ي صحبت حسن مکارمیي صحبت حسن مکارمیي صحبت حسن مکارمیپاپاپا   :::خط براي نقاشیخط براي نقاشیخط براي نقاشی
. امل منتقل شـود اي باشد که پیام درست و سریع و ک خط باید به گونه. کارکرد اصلی خط انتقال پیام است

حسـن مکـارمی   . نویسی، با خود خط، شکل و شمایل ظاهري آن کار دارد و نـه بـا کـارکرد بیـانی آن     اما خوش

خـط  ) سـاده سـازي  (نویسی همان استیلیزه کردن  خوش«: کند نویسی را چنین تعریف می هنرمند ایرانی خوش

هـا بـه چهـار     خـط . کنـد  مـی ) نمـادین (ه هاي جهان خارجی را براي انسـان سـمبولیز   خط به نوعی پدیده. است

  :».هاي طبیعی دارند گردند و برخوردهاي متفاوتی با نمود برمی  ي گوناگون خانواده

) یـا هنـر دورة غارنشـینی   (هـاي طبیعـی را از هنـر ماقبـل تـاریخ       خط چینی به طور مستقیم عناصر و پدیده«: گوید کند و می اي اشاره می وي در این باره به نمونه

اي از  رساند تا آنجا که به رشـته  آفرینی یا نمادسازي را به نهایت می در برابر خط کوفی سمبول. ماند کند و تا حد بیشتري به خاستگاه طبیعی خود وفادار می دینه مینما

در محیط و طبیعـت کـویري ایـران کـه بـر       براي نمونه. دهد اي خط را مطابق شرایط زیستی و محیطی خود تکامل می هر جامعه. رسد تیره خطهاي افقی و عمومی می

  ».اندازها و بناهاي آن اشکال منحنی تسلط دارد، نرمش و انعطاف خط به کمال رسیده و از آن خط موزون و متعادل نستعلیق بیرون آمده است چشم
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  نویسی تجلی هماهنگی در خوش 

رود و ابعاد  بومی فراتر مینویسی از مرزهاي فرهنگ  به زبان وابسته است، اما خوش خط طبعاً 

نویسـی بـراي همگـان     آقاي مکارمی در توضیح علت جذابیت خوش. کند عام زیباشناختی پیدا می

نویس نیـز   دست خوش. ي هنر است هارمونی و ایجاد هماهنگی و تناسب جانمایه«: گوید چنین می

. دهـد  باشد، نـوازش مـی  اي را از هر فرهنگی که  رود و چشم هر بیننده با تعادل و تناسب پیش می

جوشـد در تمـام    باید به خاطر داشت که این حس تعادل و هماهنگی که از فرهنگ یک ملـت مـی  

دســت ... هـاي فرهنگــی ماننـد معمـاري و نقاشـی نیـز جریـان دارد       هـاي هنـري و آفریـده    حـوزه 

ان اي از هنر که وارد شود، در همه جا همان هارمونی و همـاهنگی و همـ   نویس به هر عرصه خوش

  ».آورد نگاه خاص به زیبایی و لطف طبیعت را به همراه می

خط در روزگار باستان از عناصر طبیعی برجوشیده و در طول هـزاران سـال بـه    «: افزاید او می 

هـاي بـدوي خـط را     نویس آن است که ریشـه  هاي نمادین بدل شده، کار من به عنوان خوش نشانه

) بـه اصـطالح هنـر دوران غارنشـینی    (و نگارهـاي آغـازین    هاي نقش بازیابم و به خاستگاه و زمینه

هـاي اسـتیلیزه و نمـادین     کنم تا نشان دهم خط به عبارت دیگر مسیري معکوس را طی می. برسم

  ».که در آفرینش زیک گوهرند/ بنی آدم اعضاي یکدیگرند : رسند، چرا که به گفته سعدي اصلی مشترك دارند و همه آنها به طبیعت یگانه بشر می

 "ي"و  "ل"و  "ن"الهام از رابطه تنگاتنگ حروف با 
  در خوشنویسی پارسی نستعلیق و ممعماري ایرانی 
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نویسی ایرانـی چنـین توضـیح     در خوش) هماهنگی و تعادل(هاي هارمونی  حسن مکارمی درباره جلوه 

چینـد یـا    یک سیاه مشق خوب نستعلیق حروف ي و ن را با چنان لطافت و مهارتی کنار هم می«: دهد می

ا بـه ذهـن القـا    هـاي طبیعـت ر   دهد که سرشار از تناسب و تعادل است و زیبایی در برخورد با هم قرار می

بنـابرین پیـام   . اي آشنا و دلپذیر است ها با هر فرهنگ و پیشینه این ظرافت طبع براي همه انسان. کند می

  .»آورد به وجد می دهد و زیبایی ظاهري آن هر اهل ذوقی را خط اهمیت خود را از دست می

  نقاشی -امکانات سبک خط 

نویسی را بـه عنـوان عنصـر هنـري نـاب بـه کـار         شدر سده اخیر بسیاري از نقاشان ایران خط و خو 

هجـري سـبک    1340بـه ویـژه در دهـۀ    . هاي بصري آن را یکسره با نگارگري پیونـد دادنـد   گرفته، ارزش

آرام، رضا مافی، حسـین   در ایران شکل گرفت، با هنرمندانی مانند فرامرز پیل "مکتب سقاخانه"معروف به 

  . هاي تخیلی و تجسمی خط بهره بردند اي خود از تمام ظرفیترودي و محمد احصایی، که در کاره زنده

متأسـفانه  «: نویسی عقیده دارد حسن مکارمی هنرمند ایرانی مقیم پاریس درباره مرحلۀ کنونی خوش 

نویسـی، بـه معنـاي     فوت و فن خوش. رشد خط نستعلیق در دوران اخیر بیشتر به سوي تکنیک بوده است

اي و زیربنـایی   علت آن است که آموزش هنـري پایـه  . ستادان گذشته به کمال رسیده، اما کار تازه اندك است و از نوآوري زیاد خبري نیستهاي ا تقلید یا تکرار مهارت

ت گذشـته  تواننـد در بسـتر سـن    هاي ابتدایی خط بی خبر هستند، و لذا نمی هاي طبیعی و ریشه پردازند، از خاستگاه نویسی می افرادي که به خوش. گیرد صورت نمی
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امـا مـا   . براي نمونه اگر شما به شاهنامۀ شاه تهماسبی نگاه کنید، هر برگ این اثر طرح و نقش و مینیاتور و رنگ و نور را به کمال رسـانده اسـت  . دست به نوآوري بزنند

  ».ایم در کارهاي خود به آن اوج و کمال زیبایی برسیم نتوانسته

ها و امکانات بسـیاري دارد کـه بـه آن توجـه      نقاشی هنوز ظرفیت -ي خط به نظر این هنرمند شاخه ها لذت بخش استمی، تناسب و اعتدال براي تمام چشهارمون

هـاي هنـري فراوانـی دارد     خط نستعلیق بی نهایت به طبیعت نزدیک است و به همین خاطر ظرفیت. کران رسم کامپیوتري توجه کنید تنها به امکانات بی«: نشده است

توانـد بـه رشـد و گسـترش      ر نگـارگري، بلکـه مـی   که نه تنهـا د 

امـا بـراي   . هایی مانند طراحی و معماري نیـز کمـک کنـد    رشته

نویسـی   گیري درست از این امکانات، تعلیم و آموزش خـوش  بهره

  .»هاي فرهنگی همراه شود از پیشینه شناخت عمیق  باید با

  علی امینی: نویسنده

  شهرام احدي: تحریریه

 



 

 
 

 نکاهی دیگر ٤٩

  1388خرداد  :فرانسهیو مصاحبه با راد

   جشنواره فرهنگی در یونسکوجشنواره فرهنگی در یونسکوجشنواره فرهنگی در یونسکو

در این کنفرانس ایشـان  . ها گفت وگویی با حسن مکارمی صورت گرفته استبه بهانه برگزاري جشنواره گوناگونی فرهنگ

دم از ایشان پرسـی . ه کردرائدر ارتباط با خط فارسی و خوشنویسی فارسی سخن گفت و همچنین تحقیقاتش را در این زمینه ا

  :در وهله اول از تحوالت و تغییرات خط در ایران بگویید

اساساً مطالعه خط را باید از هنر نقاشی پیش از تاریخ شروع کرد که بشر تا کنون بـیش از هشـتاد هـزار    : حسن مکارمی

ی را بـه کنـار   از روزي که خط میخـ . توانیم در همین زمینه مطالعه کنیمخط فارسی را نیز می .میدان آن را کشف کرده است

، خط و زبان به هم نزدیـک شـدند   نوع نوشتنتغییر مقداري نیز با تغییر تلفظ و . به آن اضافه کردیم "پگ، ژ، چ، "گذاشتیم و خط کوفی را به کار بردیم و چهار حرف 

  . این اولین قدم بود. خواستنو  خاستنچون 

اسـتادان   این. اوج خوشنویسی نستعلیق رسیدیمبه  "نسخ، تعلیقی"آن به  از و نسخ به یکوف خط از انپس از آن جلوتر رفتیم و توانستیم با توجه به پیرامون خودم

اي در ق کلبـه سـازد یـا طـا   را می "ر" حرف زیبایی در کویر که همان نویسی را به اوج برسانند، چون تپهاند این خوشبزرگ با مشاهده طبیعت و معماري ایران توانسته

  .سازدوارونه را می "ن"کویر که همان حرف 

  : اند وقتی شعراین اساتید همان طبیعت را نوشته
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را  "اهل کـرم نخواهـد مانـد      نکویی که جز           زر بر این رواق زبرجد نوشته اند به"

  . خوشنویسی را لطیف کرد و شعر بود که آمد. انددیدهاند، این نوشته را میخواندهمی

آن معماري که در آن زمان دویست نوع رنـگ گونـاگون   . ادخوشنویسی به معماري لطف د

بـود و مینیـاتوري کـه آن را تـزیین کنـد و      اگـر شـاهنامه ن  . آوردی به وجـود مـی  آبی در کاش

-صـحرایی نبـود، نمـی    گیـري از صـدها گـل   نستعلیقی که آن را بنویسد، اگر تذهیب با نمونه

  .توانستیم در نستعلیق به این اوج برسیم

کـرد  یکی از آثار حسن مکارمی که در نمایشگاه یونسکو جلب نظـر مـی   :ادهزادیبآرش 

  :گویدوي از ارتباط خود با این تابلو می. بود تابلویی به نام نقاشی پیش از تاریخ و حقوق بشر

گشتم بـه  هاي پیش از تاریخ میهاي خط در نقاشیوقتی به دنبال ریشه :حسن مکارمی

از اعالمیـه جهـانی   را کـه مـا    یاین که پدران ما تمـام مسـائل   این موضوع برخوردم که قبل از

هـایی از  شروع به تحقیق کـردم و نمونـه   .اندنقاشی کشیده هاآنکنیم، از حقوق بشر مطرح می

   :گوید، وقتی مییک بار دیگر دیوان حافظ را نیز مرور کردم. ها را برداشتماین نقاشی

   " زدند افسانه ره قتیحق دندیند چون     بنه عذر همه را ملت دو و هفتاد جنگ "
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ها، این شعرها و آن سی ماده توانستم این تابلو سه متـر در  نقش با ترکیب یکی یکی آن

خـود را بـا    هـاي مسـافرت دو متر را به وجود بیاورم، مثالً حق آزادي و مساوات که پدران ما 

ق دارد مذهب و افکار خودش را که هر کس حاند، یا حق آزادي یا ایندادهنقاشی توضیح می

 نـه تنهـا  . داشته باشد چون خورشید پرستان که در پرستش خورشید در حال رقـص بودنـد  

پرسـتیم و آن  اندیشه داریم، مـی  بله ماکشیدند و ادعا داشتند که رقصیدند بلکه آن را میمی

  . کنیم چون حق ماسترا اعالم می

دست خود ذغـالی گرفـت و بـر روي دیـوار      من معتقدم از آن روزي که اولین انسان در

خـط و اثـر و نقاشـی را بـراي      دارم، حـق  و ستمین وانی، حخط کشید و گفت که من انسانم

  .نسل بعد از خود به یادگار گذاشت

از حسن مکارمی پرسیدم چـه ارتبـاطی بـین خوشنویسـی فارسـی و       :زادهادیبآرش 

  کنید؟چینی مشاهده می

ریشـه در  مـا  اند، خـانواده خـط   ه گوناگونشوند، چرا که در میان چهار خانوادهمان اول پس از نقاشی پیش از تاریخ از هم جدا می دو خط ازاین  :حسن مکارمی

آیـد  اگر بگوییم خوشنویسی از خط می. شوندبه هم نزدیک می با طبیعت اما هر دو خوشنویسی چینی و نستعلیق در رابطه. نوعی اختالط خط میخی و هیروگلیف دارد
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مهر به انسـان در هـر دو آمـده     و عشق با عتیطب به عشق چون ستیکی  خط دو هر  ، صورت این در .میگزاریمعنا م آن پشت در  کهی صوت ریاز تصو ستینمادو خط 

  .است

پرسـم تـا چـه    در پایان از حسن مکارمی می :زادهادیبآرش 

ر هـا و تعامـل  نظـ   وگوي فرهنـگ ها به گفتحد این گونه فستیوال

    کند؟ها کمک میمیان آن

تصورم این است کـه اگـر بخـواهیم ارتبـاطی      :حسن مکارمی

هـا، افـرادي   ها برقرار کنیم باید از افراد مستقل از دولتبین فرهنگ

انـد  که حرفی براي گفتن دارند که در فرهنگ خود به جایی رسـیده 

خودشـان  ها ندارند و ارتباطشان بـا فرهنـگ   و ارتباطی هم با دولت

 به و ندیایب مردم با هم گفتوگو کنند و و بیایند تا کنیم دعوتست ا

بحـث از  در صحبتی که با استاد فان زنگ داشتم  .گوش دهند هاآن

  . سیاست و عقیده نبود، به همین دلیل مردم توانستند ریشه ارتباط عمیق این دو خوشنویسی را درك کنند

آرش ادیب زاده
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در یونسکو                       متن سخنرانی
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   نگاهی چندسویه به خوشنویسینگاهی چندسویه به خوشنویسینگاهی چندسویه به خوشنویسی

  ترین جوامع بشري، چین و ایران  از نگاه قدیمی
  

در یونسکو؛ در این کنفرانس استاد برجسته خـوش نویسـی، نقـاش و     2009متن سخنرانی در ماه می 
  .شاعر چینی نیز در کنار حسن مکارمی نظرات  خود را ابراز داشتند

***  
چـه کـه    شکل دادن بـه آن  ین هنر شکل دادن به عالئم نوشته،ا: کنم خوشنویسی شروع می در آغاز از

آورده موجـود  اصول، به تفکـر، ایـن واالتـرین فـر     معنا دارد چون تصاویر صامت، شکل دادن به مفاهیم، به
  .اي از حضورش هم چون نشانه سخنگو، در توازن با محیطش،
از نگاهم به خوشنویسی صحبت  ،"هاتنوع فرهنگالمللی  ل بینفستیوا"تا در  یونسکو از من دعوت کرد

  :اي همراهی کنید مرحلهپنج دعوت کنم که مرا در سفري  است تا از شما کنم، فرصتی
  ،از پرس تا ایران  
 ،از هنر پیش از تاریخ تا خوشنویسی  
 تا خوشنویسی مدرن ایرانی،) نستعلیق( پارسی از خوشنویسی  
 ي چند تابلو،نظري به کارهایم از ورا  

  .، یکی از اولین شواهد مبارزه بشریت براي اعالم حقوق خویش استهنر پیش از تاریخ
 انی قرن سیزدهم مـیالدي شـروع کـنم،   ترین شعراي ایراجازه دهید با شعري از سعدي، یکی از معروف

دهد تا چه انـدازه خوشنویسـی نسـتعلیق روي سـرامیک      نشان می چرا که این اثر است که در یکی از بناهاي سازمان ملل در نیویورك به نمایش گزارده شده
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اي حفظ شده در لندن، به تاریخ  اولین بیانیه حقوق بشر، استوانه
  سال پیش 2500بیش از  –دوره کورش

از وراي ایـن اثـر رشـته نـامرئی و     . اهمیـت دارد  »ضاي یک پیکرنـد آدم اع بنی«دوستانه همراه با شعر انسان
را بـه هـم پیونـد     ظریفی که عمیقاً خوشنویسی نستعلیق، معماري، محیط ما و باالخره نقاشی و شعر ایرانی

 تولیـد سرامیک و شعر همه با هم لذت بدین ترتیب از همراهی خوشنویسی، رنگهاي  .گرددمیدهد، بارز  می
   .شودمی

  آدم اعضاي یک پیکرند بنی

  که در آفرینش ز یک گوهرند

  چو عضوي به درد آورد روزگار

  دگر عضوها را نماند قرار

  غمی تو کز محنت دیگران بی

  نشاید که نامت نهند آدمی
بشـر  باره ریشه یک صد و چهل هـزار زبـانی کـه    پیدایش انسان، در ونی درباره منشاءهاي گوناگپژوهش

انجام گرفته  تا نوشتن، در باره مسیر پیموده شده بین هنر پیش از تاریخ ستا خلق کرده و به کار برده
ز هم کنیم ا قدر هم که ما تصور می ها آن انسان» در آغاز«آورند که  ها به یادمان میاین پژوهش. است

گرایـی نقطـه شـروع و     ، خوشنویسی، نوشتار و نمـاد "آدم اعضاي یک پیکرند بنی"در شعر . دور نبودند
   .پایان است
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درك غریـزي و   اختی را عریان کنم، که از قابلیتتا حاصل دانش و شن خواهم نگاه را به درون بر گردانم، می
اسـتفاده از همکـاري   . هنر و شـناخت اسـت  طه عطف کاوي نقکند، چرا که روانمی در عین حال علمی استفاده

که در ژرف مرا بـه   است هاییزمینه ی و درك غریزي در خدمت تازه جوییعلمی و نقش بررس عملکردهايبین 
   .کند خود مشغول می

و  هنرمنـد کنـد؛ بـین آزادي    ملـه مـی  معا "شـناخت  -غریزه"و این  "بیرون -درون"کیمیاگري که بین این 
و آزادي  هنرمنـد ه خوشنویسی است بـین پیگیـري   چنین، وقتی مربوط ب ؛ اما همکندمعامله می پیگیري علمی

   .زبان طبیعت و نوشته تجربه بشري: علمی
اولین بیانیه حقوق بشر در قرن ششم قبل از میالد مسیح، تحت سلطه کوروش اولـین شـاه پـارس، نگاشـته     

به خط پارسـی باسـتان بـر منشـوري گچـی       نهرین کشف شدال در بین نوزدهمدر قرن این بیانیه که  .است شده
زبـان و   مـردم امپراتـوري از آزادي کامـل اندیشـه،    . شـود  در موزه انگلیس نگهداري می کنونو ا است حک شده

دهم کـه بـه    کنم که همه آزادند که خدایان خود را بپرستند و دستور می من اعالم می«: اند مراسم برخوردار بوده
مـن صـلح را   . اي خـراب نشـود   دهم که هیچ خانه من دستور می. توان بدرفتاري کرد یچکس نمیاین دلیل، به ه

کنم که هر کس حق دارد در صلح در هـر سـرزمینی    من چنین حکم می. کنم، آسایش براي همه بشر برقرار می
  .»...گزیند زندگی کند، میکه بر

شته؛ اي غنی، ولی نانو اسطوره: ان قبل از اسالمم، از پرس به ایرخطوط برجسته اولین سفرمان را خالصه کنی
و سـنگ و گـچ   ) رسـپولیس مثـل پ (سـنگ  : يدو محـور   ؛ معماريو کتاب اوستا مذهبی ساده ولی مؤثر، زرتشت

هـا و   قـادر بـه ادارة ملـل، ملیـت      اداري ، سنگین و نه چندان مـؤثر؛ ولـی سیسـتم   ؛ خطی میخی)سقف گنبدي(
  .نیست هاي مختلف فرهنگ
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  ارسیتصاویري از معماري پ

گیرد، ولی زبـان   خط عرب جاي خط میخی را می آید، ر قرن هفتم میم دالاس
  .ماند باقی می) از ریشه پهلوي، هند و اروپایی(پارسی 

سپس، از قرن دهـم،   .کنند اعالم می نوآورياز نظر مورخین دو قرن سکوت را 
از طرف دیگـر   و) پایتخت اسالم(ري خلیفه بغداد ها از طرفی در سیستم ادا پارس
جایگـاه خـود را    و شـعر  علمی، به خصوص عرفان و شـهود کت فرهنگی و در حر

هـایی کـه قبـل از     براي از بین بردن تمام اثرات بـت (آن زمان  در ایرانِ .یابند یم
، اسالم نمایش بـدن را ممنـوع   )شدند الجزیره عربستان پرستش می اسالم در شبه

اف معمـاري عیـان   کرده بود، بنابراین هنر ادبیـات، شـعر و خوشنویسـی در اطـر    

  .هاي منظوم نظامی، زبان پرندگان عطار کتاب شاهنامه فردوسی، اشعار خیام، داستان: بسیار است شواهد ادبی این تغییرات. شدند
کند، که نه جهان احساس است و نه جهان منطقی، بلکه همان طور که هانري کـوربن   در فلسفه و شهود، دنیاي سومی ظهور می

  .شوند است که توسط متفکرین بزرگی چون سهروردي و ابن سینا مطرح می» جهان تخیلی«نامد،  آن را می
  ها بین عالیم و نماد  -1

ـ    ها، در دورانی متفـاوت، و در بطـن فرهنـگ   ه زندگی کنند، بدون حمایتی خاص، بدون هیچ پیوندي بین آنتوانند به تنهایی، جداگان عالیم می ی هـایی گونـاگون، ول
 ياجـزا  يبـا الف. کند دیگري را تولید مینماد د، نوبه خوه اي دارد، او حاصل نماد دیگري است و، ب اند، هر نماد گذشتهها موضوع مبادلهآن ها و مفاهیم با هم هستند؛ نماد

ن آسـفید، خـالی،   . دهنـد  را گسـترش مـی   سازند، که محیط جهان ما و فرهنگ ما، شـناخت مـا و دانـش مـا     اي را می اي زنجیره مجموعه...) وموسیقیایی، ریاضی (زبان 
   .جویم ها را میم من این فضاهاي خالی و مفهوم آندر رویاهای. رسند مفهوم از فضاي بین عالئم به ما می .نهایت عالمتی بین عالئم هم زنجیري است، زنجیري تا بی بی
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شود در نقاشی غار السکو در فرانسه، گذشته از چنانچه مشاهده می
  .تواند نوعی خط اولیه باشد، روبرو هستیمنقاشی با عالئمی که می

شناسـیم، اگـر چنـین توسـعه یافتـه، بـه لطـف         اگر بشریت آن است که امروز می
خیلـی زود، انسـان    .پذیر شده اسـت  ایست که با ظهور خط امکان العاده پیشرفت خارق

ثبـوت   آموخت زبانش را توسعه دهد تا خود را با دیگري تطبیـق دهـد یـا خـود را بـه     
یافت، استفاده سـاده از گفتـه بـه نظـر      ولی به مرور ایام که تکنیک توسعه می. برساند

چـه کـه او    آن» نقاشی«به طور مثال، از همان قبل از تاریخ، بشر به . رسید ناکافی می
هـا و  به ایـن طریـق، از وراي جابجـایی انسـان    . را  احاطه کرده بود، احساس نیاز کرد

ولی بسـیار دیرتـر از   . رش متأثر شده و به آهستگی توسعه یافتندهاي نگاکاالها، روش
ان انسـان،  در واقع، با شروع کشـاورزي و اسـک  . است هاست که خط به وجود آمدهاین

. پیدا کردنـد  نیاز تولیدات خود و یا مبادالتشان صورت برداريکشاورزان خیلی زود به 
اشـی هسـتند، نشـانه اشـیایی     هاي نوشتن، نـوعی نق  به این دلیل است که اولین شکل

اي  توانـایی انتقـال نوشـتاري گفتـار، مرحلـه     ). مثالً براي شمردن(، یا عالئمی خاص )پیکتوگرام(مشخص 
  . کلیدي از زندگی بشري است

در . دهـد  ما را نشان می، به طور کامالً نسبی، منشاء نوشتن از هنر پیش از تاریخ تا زمان مقابلتابلوي 
که خیلی مشـکل  (دو خانواده، میخی و هیروگلیف . توان مشخص کرد بزرگ را می خانوادهچهار تابلو باال، 

هاي دیگـر را   پیوندند تا مجموعه تمام خط ، در نهایت به هم می)توان از اثرات متقابل آنها سخن گفت می
  Le cananéen: ، از طریق خطی مرکزي)چینی و ماینبجز دو خانواده خط (تولید کنند 
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ایست که با آن شروع نخستین عالئم الفبایی، نام هر عالمت از واژه
کـرد، سـپس، بـراي     به طرح تبدیلچه که او را دوره کرده بود  خط، انسان در آغاز با نقاشی آندر ظهور   ... .آلفا، گاو، بتا، خانه است و. شودمی

مدت کمتري بـراي ترسـیم   : ساده کردن آن، خط میخی را پذیرفت
  .تر بود الزم داشت و براي جمالت پیچیده روشن

روي پـیش  در تصـاویر و مباحـث  هاي نوشـتن   تحول اولین شکل
  :لکه شام داده شده استنشان 

توانند خصوصیت قـراردادي   هاي مادي یک چیز می معرف: عالیم
  .داشته باشند

  .عالمت تصویري یک چیز: ها نماد
م نوشـتاري مصـر   یـ النقاشی کوچک که بـه جـاي ع  : هیروگلیف

  .شد باستان استفاده می
هـا بـه    هاي نوعی نوشتن که شامل بیـان ایـده   عالمت: پیکتوگرام

  .هاست کمک نماد
ز یک زبان است، که نشانه یک کلمه ا یمت گرافیکعال: ایدئوگرام

  .م که نشانه یک صدا یا یک سیالب استیدر مقایسه با عال
  .کنیم اي را معرفی ال عناصر ریشهحاال قبل از پرداختن به خط عرب، به اجم

خـط  . بردنـد  میانه باستان به کار مـی را مردم خاور این روش. است ، روش نوشتن خطوطی به شکل میخاست )»میخ« cunueusاز ریشه (خط میخی : اولین خانواده
  .رفت میخی در سوریه، پارس و مصر به کار می

  .خط مصري و تحول آن: دومین خانواده
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  اي از خط هیروگلیفنمونه

هـا هسـتند، یعنـی تصـاویر و      هیروگلیـف  عناصر آن. است ، متحول کردههاي خط میخیرسد تمدن مصري زبانش و خطش را به تنهایی، در موازات روش به نظر می
  .کند ترکیب میم را یساختمان آن سه گروه عال
  . روندپیش می ، تا اولین طرح خط یونانی و باالخره عرباري آرامذریع از خط میخی و هیروگلیف، با گاین اشکال، تصویري س

ها با جوهر چین و با قلـم روي ابریشـم    کتوگراماولین پی. است سال پیش تقریباً بدون تغییر باقی مانده شش هزار خط چینی، تنها خطی است که از: سومین خانواده
  .اندشده نگاشته می

   .اندمستقیم به کار من مربوط که به طور نگاهی کنیمبه عناصر ریشه نوشتن خطوط عرب و پارسی 
قالی ایـران، کـه مـا    . دهند که از قالی بگویم یهایی براي قابلیت شمارش، به من فرصتی م ، چهارمین خانواده که با به کار بردن گرهائیفقط یک کلمه درباره خط مای

. قالی ایرانـی شـکل دیگـري از خـط هیروگلیـف اسـت      . دار هاي شکل یابیم، خود نوعی خط است، مخلوطی از گره و مدل سال پیش میچهار هزار اثرات آن را تا بیش از 
هـاي   در واقع، طی شـب . هاست در عین حال پیوند بین نسل. شود مه بر روي قالی انجام میعبادت، کار، غذا، استراحت، ه: ها، محل زندگی روزمره است ایرانیقالی، براي 
ــوالنی ز ــرد  طـ ــتان، گـ مسـ

ــدربزرگ   و مــــادربزرگ  پــ
ــه   ــوش دادن ب ــتن و گ نشس

ها، و خود را روي قالیچه  قصه
. پرنده احساس کـردن اسـت  

چهار گوشه قـالی و کـادر آن   
و چـــون دیوارهـــاي بـــاغ   

صوراسرافیل، یک متخصص قـالی ایرانـی، در کتـابش    . هستند ها و خوشبختی و گیاهان، عناصر بهشت، چشمههاي مختلف حیوانات  نماد
ـ     نمایش مفاهیم اساطیري مذاهب پیش از اسالم، در نماد«: گوید که ، چنین می»1992قالی ایران، « جـز زیبـایی، از نظـر فرهنگـی و     ه هـایی کـه هرکـدام، ب
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شود با که مشاهده میهمان گونه : چگونگی تحول الفبا
استفاده از تشابه شکل دهان در هنگام تلفظ حرف 

هاي مختلف ، حروف گوناگون در خط"ش"یا  "س"
  .اندشکل گرفته

عنصـر ایـن    توان چند ربرد مفهوم دو زمان موازي در مفاهیم اساطیري پارس، میبا کا. »ري، ارزش باالیی دارندیتصو
  .هاي گذشته، درخت مرگ، درخت زندگی بعد از مرگ درخت زندگی: کرد معرفیها را   نماد

دربـاره ریشـه اختـراع خـط      هـاي اخیـر  کنم که نگـاهی بـه پـژوهش    پیش از آغاز سومین سفرمان، پیشنهاد می
کنـد و از طـرف    سال پیش داشتم تأیید میبیست درکی را که من از طرفی  دهد، جالبی به ما می ، که کلیدمبیاندازی
اي بـراي آمـوزش بـه     اند تا هنرشان را چون وسـیله  پارسی کوشیده وشنویسوشی را که از طریق آن اساتید خدیگر ر

و آن  مـا بدون واسطه ز طریق درك یند کشف اآکند که فر دیگر، این امر ثابت میبار  یک. سازد، روشن میکار گیرند
چه که ما از طریق روشی دقیق کشف کـردیم   مکمل یکدیگرند، آن شود پیش برده می علمی بهکه از طریق سیستم 

   .اند دههاي مرا هموار کرو راه پژوهش  خیلی پیشرفته است، که اساتید مطرح کرده  بر اساس تکنولوژياي  بهمحاس
بشر با مغزي کـه  «: ها یداري از خطتحلیلی کامالً د: حاصل کار چنگیزي چنین استسرعت،  قبل از هر چیز و به

سیستم نوشتن طی تـاریخ  "کارهاي چنگیزي و شیموجو در ( .»نشده، توانست بخواند و بنویسد براي این کار ساخته
تطـابق  اسـت  شـده   مـی اند تا با آنچه که در طبیعت یافت  بشر، چنان انتخاب شدهپیشرفت ها طی تاریخ  و نماد "بشر

  .داشته باشند
هـاي ابتـدایی در    شـکل    وجود نوعی دیکشنري ، متوجه نود میالديهاي  ها، در سال میموناز مطالعه عمیق مغز 

. داد مـی هاي اولیه یافت شده در طبیعـت را   گذاري تمام شکل موزاییکی واقعی که امکان شماره. ها شدند مغز میمون
  .شده در مغز ما الفباي حقیقی براي نوشتن اشیا استمادین ن هاي اولیه ترکیب این شکل

 و بخش دیگر با یادگیري چشمی، حتـی قبـل از آن   گیرند عصبی در جریان رشد شکل می یک بخش این الفباي
  .که کودك خواندن و نوشتن را بیاموزد
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  اي از خط تمدن مایانمونه

ها آشنایی دارد و عالقمند حروف به آن چه مغز ما براي دیدن آن
  ، نزدیک هستندها را ببینداست که آن

ها طرحـی  گیرند که فرکانس آن میمجموعه محدودي از خط را به کار  لوگوگرافیک و ها، الفبایی، سیالبی تمام نوشته
نوشتن با گزینش فرهنگی شکل گرفته، به طوري که حروف و کلمات شبیه آن چیـزي شـوند کـه مغـز مـا      . جهانی دارد

اگـر مغـز   «: کـنم  رستان سالپتریر پاریس نقل مـی از پروفسور کوهن، متخصص اعصاب بیما. ببیند» دوست دارد«طبیعتاً 
کـامالً فرهنگـی   سال پیش آمادگی آموختن زبان را داشت، آمادگی نوشـتن، کـه اختراعـی     هزار پنجاهاجداد ما، بیش از 

هـا بـا مغـزي چـون امـروز متولـد        در آن زمان، انسـان . وجود دارد الفباهزار سال است که  پنجتر از را نداشت و کم است
نوشـتن یـک اختـراع صـرفاً     هسـتند کـه هرچنـد     آن هاي نوشته و اشیا در طبیعـت شـاهد   ساخت مشابه نماد. شدند می

  ».فرهنگی است، مطابق معماري دید ما شکل گرفته است
آن اند، از طرفـی بیشـتر در    گیرد که ترکیب خطوطی که بیشتر از همه در طبیعت تکرار شده نتیجه می این مبحثاز 

مغز که در شناخت تصویري اشـیا، دخالـت دارد،    قسمت از
شـتاري  هـاي نو  مسیست درطرف دیگر گیرد و از  صورت می

چرا که  .اندبه کار گرفته شده در جریان تحول فرهنگی آنها
دهنـد کـه از همـه آسـانتر      هایی را تشکیل مـی  شکل اینان

  .شوند شناخته می
  خط عرب و پارسی -2

نسخ، که در مناطق مختلف تـا  از انواع مختلف خط  .امبراي این مرحله سفر، خط کوفی را انتخاب کرده
کنیم تا باالخره به نستعلیق یا آن طور که خارج از ایـران   تحت تأثیر اسالم ظاهر شد، گذر می ،پانزدهمقرن 

 ارنوشـت شـکل دادن   زیبـا از نظر علم شناخت کلمه، هنـر   خوشنویسی،. برسیم» فارسی«نامند، به  آن را می
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  تابلو سیر تحول خط کوفی به نسخ و نستعلیق

  .اند هایی که خط دارند، هنر خوشنویسی را هم پرورش داده اً تمام تمدنتقریب. آید می) »نوشتن«(گرافین  و) »زیبا«(کالوس  -این کلمه از ریشه یونانی. است
، زنـدگی  )سـال بعـد از مـیالد    106مسیح تا  سال قبل از میالد 170از ( رسید از شمال به حجاز تا دمشق میکه در سرزمینی که  یمردم عرب، میان ناباتئانخطی که 

  .اش را ساخت با خود داشت ت فعلیرچه که بعدها خط عرب به صو عناصري از آن کردند می
  :شود یافت می سبکن، دو بدین ترتیب، در خوشنویسی عرب و ایرا. هندسی است روشکوفی، : نوشتن شکل گرفت )عراق فعلی(سپس، بعد از ساخت شهر کوفه 

 افقـی  وطکه با خط پاكکوفی، خطی خط هندسی،  سبک
  .دنشو مشخصی تمیز داده می و عمودي

ه حـدود  کـ  اسـت  تر خیلی قابل انعطافخط منحنی، نسخ، 
چیـزي کـه بـه آن    . و زاویـه نـدارد   است ظاهر شده دهمقرن 

 در متـون . گیـرد ه خـود  ري بهاي بسیا دهد تا شکل امکان می
تمیز ... و ثلثهاي بسیاري چون دیوانی،  روشمعموالً  گوناگون
  .شوند داده می

 پس از مطالعـه چگـونگی گـذار از   نیم و توقف ک همین جا
ن اسـتادا  به روشی بنگریم کـه  ر پیش از تاریخ تا خط نسخهن

طبیعـت، کـه بـراي همـه مـا      رابطه بین چگونه خط نستعلیق 
حاصـل   اي کـه  یافتـه  –و خوشنویسـی نسـتعلیق   گرامی است

را بـه شاگردانشـان نشـان     -پیوند اختـراع خـط و هنـر اسـت    
  .دادند می

  : جه کنیمبه چند نمونه از تحول نستعلیق تو
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گـرایش بـه نقاشـی،     کاربردش در زنـدگی روزمـره   :سیکخط کال
هـا حملـه    مغـول  .بـود  سـیزدهم در قرن  مجسمه سازي و استقرارش

دند و با خود مینیـاتور را  نابود کردند، در ایران مستقر ش آن را کردند،
در قـرن  . ي ایـران را بسـیار غنـی کـرد    گرتصـویر  کـه  هنري .آوردند

ي کشـور و کرد، ایران متحد  يشیعه را اجبار ،جنبش صفویه پانزدهم
ــد و ــمی  واح ــان رس ــی زب ــان فارس ــد زب ــا   .ش ــفهان، ب ــاري اص معم
هـاي آبـی   کـاري، خوشنویسـی و رنـگ    انگیزي گنبدها، کاشی شگفت

در ) لف تمیز داده شـده رنگ آبی مخت دویستها بیش از  روي کاشی(
اشعار استادان بزرگ، چون فردوسی و حافظ، همراه . قرار گرفتنداوج 

هـا و جـادوي مینیاتورهـا     رنـگ ل خوشنویسی ایرانی، نستعلیق، با زیبایی معماري گنبدها، تحت تأثیر با سرگ
  .شدندمصور  )شاهنامه تهماسبی( دستنویسی هاي شاهکارهایی چون کتابهم چنین و  آمیخت

ـ     براي جمع ر خوشنویسـی  بندي این بخش سفر، که اختصاص به گذار از خط کوفی به خط نستعلیق دارد، بـه اثـر زمـان ب
حـرف داشـت، در اسـاس از     سـی  که کمتر از این الفبا. ط عرب جایگزین کردندها خط میخی را با خ پارس: پردازیم ایرانی می

هـا دو تحـول    قرن، پارسپانزده طی . کردند جه به هم برخورد میدر 90هاي  خطوط تیره مشابهی ساخته شده بود که با زاویه
هـا   ها منحنـی آهنگ کردن آن ها گوناگون شدند؛ سپس با هم ها تغییر کردند و زاویه مت تیرهضخا: اساسی در آن ایجاد کردند

کوشیدند این خوشنویسی را با فرهنگ ها بردباري و عشق، استادان خوشنویسی ایران  طی قرن. ها و زوایا را گرفتند جاي تیره
به ما امکان دادند که زیبایی و لطافت این خط » نقاشی -خوشنویسی«هنرمندان معاصر ایران با ابداع نوعی . درآمیزندپارسی 

ـ   . را حس کنیم ازي زمـان  خود را در تأثیرات حروف رها کردن، زمان را فراموش کردن، در این عالیم شنا کردن، با بارانی از حروف لمس شدن، جمالت و اشـعار را بـه ب



 

 
 

 نکاهی دیگر ٦٥

  نمونه اي از کار میرعماد سیفی قزوینی در قرن شانزده میالدي

نویس جریـان  هاي دست کجا هستند حروفی که، هزار سال پیش از دستان استادان بر کتاب. دهم خواهم در مقابل دیدگان شما قرار سپردن، این است آن چیزي که می
ها آنها را سوزاندند؟ کجا هستند اشـعار گـم شـده در صـحراها، حـل شـده در تخـیالت و رویاهـاي یـک ملـت؟ کجـا هسـتند              یافتند؟ کجا هستند کلماتی که مغول می

  . ...جویم ها را میدید؟ من آن جهان را میها ملتی آینه هایی که به لطف آن منحنی
  راه من: راهنما  دیگر با حضور سفري -3

نمایش بدن با اسـالم ممنـوع شـد،    . متمرکز است، تا به امروز ادامه دارد قبل از بشرها سال  که از میلیون یپارس فرهنگ ن نگاهی دیگر برتحولجستجوي من بر یافت
البتـه  . درآمدندو خوشنویسی به نمایش  معماري، شعر دورهنر و ادبیات به 

معماري، شعر و خوشنویسی، سه امکان شـناخت بشـر   : آن پیوند سه بعدي
جغرافیـا، روش زنـدگی، آب و هـوا،    (اثـر واقعـی   : را در خود مسـتتر دارنـد  

 ؛ اثـر تخیلـی، رویاهـا، امیـال،  امیـدها،     )ها و صحراهاطبیعت، گیاهان، گل
حرکـات، در  گـرفتن در فرهنـگ، در    ، جايديها؛ و باالخره اثر نما خواسته
وه گرداندن چشـم،  تکان خوردن، حرکت بدن، نح ها، کلمات، نحوه مشخصه

هاي  توانند بروز کنند، و الیه که در آنها عناصر فروخورده می ها وغیره رقص
شناسی، عناصر معماري، مراسم، اصول اولیـه خـود را نشـان     عمیق اسطوره

کنم، تصویر ارتبـاط   این حساسیت جستجو می چه که من در آن. دهند می
از طریـق خوشنویسـی، نقاشـی،    » از جهانی مـوازي «و هارمونی این شکل 

هـا در خوشنویسـی،    تصویر معماري در نقاشـی، تصـویر نقاشـی و منحنـی    
ــی ــق     منحن ــرات عمی ــده، اث ــاید در آین ــا و ش ــدها در الفب ــاي گنب ــر  ه ت

  .ها عالیم و نماداثرات هنر پیش از تاریخ در : ستها شدن نماد



 

 

 متن سخنرانی در یونسکو ٦٦

  نمونه اي از کاربرد خوشنویسی در سه بعد و هنرچیدمان

نمونه اي از کاربرد خوشنویسی در ایجاد طراحی حیوانات توسط 
  استادان خوشنویسی

و  افکار مـن جا  خواهند شما را به جهانی تخیلی ببرند که در آن کارهاي من می
ی زمـان در  ئجـادو اثر جهانی که . اند ها نگاشته شده رنگ همراهیبر زندگی با  منگاه

خواهند برقصند، هارمونی دستی کـه روي   هاي من می نوشته خط. یابد آن گسترش می
ها گـاه نگـاه را بـه     اپیچ اسرارآمیز شعر پارسی، رنگو و د و در پیچلغز ها تاریخ می قرن

  .گشایند و گاه روي لطافت مینیاتور ایرانی جهان امپرسیونیست می
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  



 

 
 

 نکاهی دیگر ٦٧

  

  
  
  
  

  :پردازدبه توضیح کارهاي خود می                      در انتهاي سخنرانی حسن مکارمی 



 

 

 متن سخنرانی در یونسکو ٦٨

  :درباره چند تابلو سخنیزندگی من، با سال 20در این حال گردشی کنیم 
  :در مقابل تابلوي گل با الهام از حافظ بزرگوار -1

  اند     آن کس که پخته شد می چون ارغوان گرفتبر برگ کل به خون شقایق نوشته
بـا الهـام از   : اعش در حال روشن شدن استنستعلیق که چون هنگام ابد یک خوشنویسی -2
  :شعر

  روشنم تا تو با من روشنی من
  گر بود در قعر چاهی منزلم

   .رقصند شوند و در آسمان می حروف نستعلیق کم کم ظاهر می 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
 

 نکاهی دیگر ٦٩

  .آید و حافظ به بشقاب می – 3
را  گونـه خـط  دنـد؟ چ زبان را ابداع کرچگونه اینان : ها نزد اجدادم در جستجوي ریشهکرد به بر کاغذ، با قلم، مرا آماده سفري  خط نوشتنها  ها تمرین و ساعت ساعت

ماننـد و   قدر کـه بخواهنـد مـی   ر ، هآورندپیش میاشعارش خود را هایی از  تکه .در من است سال داشتم 14، او از وقتی که کند سپس حافظ مرا ترك نمی ابداع کردند؟
  . روند بعد ناگهان می

بی یافتم و قبل از آنکه کارد و چنگال بردارم در سفیدي بشقاب حروف را دیـدم کـه   ها تمرین در حضور حافظ و اجدادم، خود را در مقابل بشقا یک روز، بعد از ساعت
  .گذرد ادامه جستجوي من است که از حد کاغذها می اینان... یافت رقصیدند و خوشنویسی که ادامه می می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 متن سخنرانی در یونسکو ٧٠

هـاي آن تـابلو را بـرعکس کـردم و      ، بر حسب تصادف، من رنگيروز .ریزدگ از من می و کند پرواز می گیرد،کناره میاست که سرکش الف سپس یک نیمه حرف  -4
  .امواج اقیانوسی اسرارآمیز: جهانی را به من نشان دهد وروديخواسته  یدم که آن نیمه حرف میفهم

  
هـا در   شان، عالیم و نماد کلمات با ریشه -5

ر آمیزند، در یک سـري تابلوهـاي دیگـ    هم می
برنـد، و   ک کاشـی مـی  مرا تا یک قالی، ی اینان

هـاي قـالی، اشـکال     من وارد دنیاي بین نقـش 
ــا مــیکاشــی و ریشــه آن شــوم، طبیعــت و  ه

   .شکفد جایگاهش، یک گنبد گلی است که می
  
  
جـا   از معبري با خطـوط بـدن، خطـوطی آن   : »وراي بدن، خطوط نادیدنی« -6

 .نقاشـی ا خوشنویسی نوشـتم، بـه صـورت    شوند، من مجدداً ب هستند، که دیده نمی
دیدن، شنیدن، حس کردن، خودمـان و بیـرون   . محیط من، سه پرنده در یک پرنده

دارد، کـه در چنـد    که در ماست، که مـا را بـه بـازي وامـی    » حقیقت«خودمان، آن 
  . قدمی منتظر ماست، وراي حد دسترسی ما

تـان  چـه برای  و آن ها، مفـاهیم  ها، نام ها، پایه رنگها،  ها، خط در این تابلوها، بدن
: و بگذارید که اولـین احسـاس بیایـد    ها را ببندید چشم! مهم است را فراموش کنید



 

 
 

 نکاهی دیگر ٧١

متر که با استفاده از طرح هاي هنرهاي قبل از  3متر در  2تابلو 
هـاي بسـته شـما     اي است که در تـاریکی چشـم   ، آن نقطه»حقیقت«، به تله انداختن »ها وراي بدن«  .تاریخ و اشعار حافظ و اعالمیه جهانی حقوق بشر ترسیم شده است

یک روز این فضاي بسته، بدون مفر، به لطف تـالش  . درخشد می
ما را خیـره خواهـد   و نوري واقعی  خواهد یافتعظیم زندگی راه 

  .کرد
ـ   و با رسم داوطلبانه، با دستشبشر  -7 ر ر دیـوا اولین خـط ب

او تفـاوتش را بـا دنیـاي حیوانـات      .برداشتدیگر قدمی  یک غار
گفت  و شتر راست شد، دورتر را نگریستهم بی اعالن کرد، او باز

نمادسـازي  او خـود را آزاد کـرد،    .»دانـم  توانم و من می من می«
یش راند، این رابطه منحصر به فرد با خـود و جهـان   پبه را خود 

اثري ضد مرگ برایش داشت، زندگی کمتر میرا شد، خط بـاقی  
  .هاي آینده ماند، پیام ثبت شده را به زمان برد، براي نسل

در این تابلو که با استفاده از هنر پیش از تاریخ کشیده شـده  
را جامعـه قبیلـه اي و کوچـک انسـان پیشـین      است مـی تـوان   

  :مالحظه کرد
اسـت، عالمـت درجـه، مراسـم       که حتی تا به امـروز مانـده   -هاي پایین سازش، آن مربع روي بازوي رئیس اش چون نقطه اثرات موسیقی نوازد، بادي می ساز یانسان 

حـق سـفر بـا     و زندگی اجتماعی، حـق لـذت بـردن،   ه دهند، زندگی خانواده، یک دهکد کنند، حق داشتن ایمان را نمایش می پرستش خورشید، که ایمانشان را بیان می
بیشـتر روانـی اسـت کـه      ،"حـق "کننـد،   بیـان مـی    هاي تولید و باالخره مدل دادن، بازهم بیش از پیش دنیایشان را با نماد تعریف داستان آن، با ارج گذاشتن به صحنه

  ...اجتماعی
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از آثار                        هایینقد



 

 
 

 نکاهی دیگر ٧٣

در پاریس مـاه  در پاریس مـاه  در پاریس مـاه  و خبرگزاري سازمان ملل متحد و خبرگزاري سازمان ملل متحد و خبرگزاري سازمان ملل متحد ها ها ها معرفی حسن مکارمی در کاتالوگ فستیوال گوناگونی فرهنگمعرفی حسن مکارمی در کاتالوگ فستیوال گوناگونی فرهنگمعرفی حسن مکارمی در کاتالوگ فستیوال گوناگونی فرهنگاز از از ه ه ه شدشدشدبرگرفته برگرفته برگرفته 
   برگزار کننده سازمان علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکوبرگزار کننده سازمان علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکوبرگزار کننده سازمان علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو، ، ، 200920092009می می می 

دو خوشنویس معروف از دو سنت متفاوت، ایران و چین، از کار خود سخن گفتند تـا چنـین روزي را در   
اي از چگـونگی آمـوزش گیـري از    استاد فان زنگ و حسن مکارمی نمـاي شـاعرانه  . کز یونسکو بزرگ دارندمر

  .یکدیگر و زندگی با هم را ارائه دادند
 انسـان دوسـتانه و   جـا کـه در افکـار    آن .بردمی شدنیاي خیال به ما را حسن مکارمینگ رنگار انتزاعی و آثار

معماري ما را به جهـانی   هایش با فضاییکمپوزیسیون.آفریندمی گفتیشاز رنگ  ینگاهش به زندگی با ترکیب
پري  هاي او هم چون رقصخوشنویسی. یابدتا بی نهایت گسترش می نمایند که در آن سحر هر لحظهمی راه

اي پـیچ در  هـ و الیه هاقرن هماهنگی کامل بین انعطاف دستی که بر روي تاریخ دازي است ازردریایی، نمادپ
 . لغزدمی عرفارسیش پیچ

گاه بر لطافـت مینیاتورهـاي پارسـی     هاي رنگینش نگاه را گاه بر جهانی امپرسیونیستی وکمپوزیسیون
اش کاوي، نقاش نگاهی دیگر بر حرکت فرهنگی ایران با قدمت هزاران سالهپس از آشنایی با روان. گشایندمی
   .اندازدمی

نی در مورد روز جهـانی گونـاگو   با مدیر کل یونسکو ريدر گفتاهمچنین خبرگزاري سازمان ملل متحد 
  : ها براي گفتگو و توسعه این گونه نوشتفرهنگ

گونـاگونی، منبـع قـدرت و یکپـارچگی     . اي متقابل دارند و نه یـک طرفـه  ها با هم رابطهبه اعتقاد او فرهنگ"
اید احساس وظیفه را در مقابـل  اعتمادي هستیم اما بو بی نیروهاي حملهر روزه شاهد پایداري بیشتر  .است

  ."...خویش تقویت کنیم
استاد فان زنگ و حسـن مکـارمی نمـاي    . دو خوشنویس معروف از دو فرهنگ، چین و ایران، از کار خود سخن گفتند تا چنین روزي را در مرکز یونسکو بزرگ دارند

  ."...از چگونگی آموزش گیري از یکدیگر را ارائه دادنداي شاعرانه



 

 

 نقدهایی از آثار ٧٤

   کارمی، ردپاي آزادي در جنبش کارمی، ردپاي آزادي در جنبش کارمی، ردپاي آزادي در جنبش حسن محسن محسن م

  د هنري و مشاور موزه هنرهاي پیش از تاریخ السکو، فرانسهنقاش ، منتق " Ann Gabriel Burban "ن اربوان گابریل ب
  

نمـاد هـایی کـه هـم     . نمادها را به پرسش میکشاند بی وقفه هنرمند ، شاعر و روانکاو حسن مکارمی
کـه آسـمان را بـه     جادوگران قبائل نخسـتین  حرکت در ادامه .عامل وصل و هم عامل جدایی ما هستند

بـا بکـارگیري زمینـه هـاي گونـاگون       را مریی مینمایانند، این هنرمند معاصر مریی نا زمین میکشانند و
بهتـر بـه    را با آنچه محسوس اسـت و آنچـه را کـه خواهـد آمـد      رابطه ما هنرهاي تجسمی،تالش دارد تا

 و فـرم  احساسـات بـه گونـه    به ترجمـه و فرابـري   تصورات ما ، ذخایر ي ازبا بهره بردار . بکشاند پرسش
  پنهان است ؟ در پشت این نمادها چه اما .موفق میشود نماد ها در روند هنر یکپارچگی

در ایـن   .کـار کـرده اسـت    2005در سـال   که حسن مکارمی عنوان تابلویی است درویش چرخان ،
زاهدانه و نرمی ویـژه   پاکی با نشانه اي را دید که تري ، می توانسانتی م 50 ابعاد تابلوي چهار گوشه با

 کمال جارییست به سوي اي
ریتمی با نگاهی گرافیک قـوي وبـا   . چرخشی که به آرامی به دور خالئی در مرکز به سوي باال میرود 

 .ساختار، که یاد آور رقصی است با گام هاي پی در پی
که با عکاسی از پاي اسبی در حال چهـار نعـل    Edward Muybridgeهمچون ادوارد مویبریگ 

با به کارگیري از یک سري دوربین عکاسی که در مسیر حرکت اسـب نسـب کـرده بـود،      1878در سال 
  . به چشم ما می آورد "نشانه اي را در جنبش 'حسن مکارمی جایگاه , دویدن چهار نعل را به ثبت رساند

حتی اگرقادر به خواندن زبان فارسـی  .ک شده است، چیست؟ اما معنی این عالمت که بر این تابلو ح
   .نباشیم ، می توان معناي این نشانه را با بکارگیري تصورات خود بیابیم 



 

 
 

 نکاهی دیگر ٧٥

این نشانه منحصر به فرد ، چندگانه و یگانه ، با ما از نهادي آزاد که در هـوس کـاوش جهـان    
ده اي قـرار داریـم ، تکـراري بـه     بی گمان در مقابل هماهنگی مسحور کنن. است، سخن می گوید

همچون درویـش چرخـان ،آیـا هـر     . از خود بی خودي اش زبان ویژه اي می آفریند. سوي تکامل
کدام از ما با تالش بی وقفه به دنبال نیرویی درونی نمیگردیم تا ما را به پیش ببرد ؟ بـا شـجاعت   

نیـا مـی آیـیم و دوبـاره دگرگونـه      مقاومت ناپذیري ما را به جلو می راند خود را میبینیم که بـه د 
  .متولد می شویم

هنرمنـد نفسـی میگیرد،دسـت    . با مشاهده دقیق تر، نوعی موسیقی به تدریج پدیدار می شود
صداي ذره هاي کاغذ را میشنویم، کـه زیـر فشـار قلـم گـل      . زمام روح و بدن را به دست میگیرد

یی از کل، نشانی از انسـان بـراي   جز. میدهند، خط تازه اي به جمع منحنی هاي پیشین میچسبد
معجزه این نماد است که میاید و باز میایـد در حرکتـی بـا اداي احترامـی     . میلیون ها انسان دیگر

  .رابطه نسل ها زیربناي خود را می نمایاند، و به رقص میاید، درست پیش چشم ما. شاد
ر این چشم انداز بـاز و  کارآمدي ، دقت و ظرافت ژست هنرمند ما را دعوت میکند تا خود را د

اما چه . در اینجا هنرمند در پی پیروي از طبیعت نیست، او را مستقیما میخواند. بی مرز رها کنیم
گونه طبیعتی ؟ آیا قدرت خط ها یاد آور عطش ما به زندگی نیست ؟ در اینجا ، در میانه پـذیرش  

  . و ادامه آنیم "بودن"حضور و وهم غیبت ، در ضرورت پاك 



 

 

 نقدهایی از آثار ٧٦

     ...هاي خود را به رنگ درآوردهاي خود را به رنگ درآوردهاي خود را به رنگ درآوردمکارمی، هنرمندي که استعداد آن را دارد تا آرمانمکارمی، هنرمندي که استعداد آن را دارد تا آرمانمکارمی، هنرمندي که استعداد آن را دارد تا آرمانحسن حسن حسن 

  نگار هنري فرانسهروزنامه مینا راد
 

  . و آمریکا برگزار شده است) لیموژ وپاریس (در فرانسه  حسن مکارمیثار آ بیست نمایشگاه از تا کنون، بیش از
هـاي یـک   آرمـان  ترکیـب  محصـولی از  به حساب آید، چون شاهکار هام از اعالمیه جهانی حقوق بشر، می تواندبا ال "و حقوق بشر پیش از تاریخ هنر" بزرگش اثر

در ایـن اثـر   . اسـت  علمی با تفکري و شاعري مدافع روح حقوق بشر
 حافظ راشعااي هماهنگ با ترنم به گونه هاي شگفت انگیز غارنقاشی

هـاي  ایده اختراع در کارهایش محصول مواد به کار گرفته .رقصندمی
از پودر طال، مرکب، مخلوطی . ی ويپنهانی و جادوی ينوآور اوست با

لطافتی شاعرانه را به سختی که  یکلیرو روغن و آکحنا، ماسه، رنگ 
 .دهدماده هدیه می

هـایش بـر   نقاشـی  و نوشته شده بر بشقاب آثار او، اشعار حافظ
 آن رنـگ پایـانی   کند کـه در ما را به جهانی همراهی می روي پارچه

 .اش را هـادي نیسـت  معمـاري گونـه    هـاي کمپوزیسیون بیند ونمی
شعر و نثر او همراهند که انعکاسـی   اغلب با اشنقاشی هاينمایشگاه

دعوتی اسـت   کارهاي حسن مکارمی. تاریخ ایران از نیم قرن هستند
جهان درونـی، غنـی و رنگارنـگ پـژوهش هـاي هنـري و        به سفر به

  .علمی او



 

 
 

 نکاهی دیگر ٧٧

  :تابلو اقیانوسی از گل با الهام از کالمی از شیخ روزبهان
  ... .من اما جمالش را چون اقیانوسی از گل سرخ دیدم

   هاي سرخهاي سرخهاي سرخابرها و گلابرها و گلابرها و گل

روزنامـه نگــار   )luiji Elgoni(نقـدي از لـوئیچی الگــونی   
  ایتالیایی

  
بـا اسـتفاده از   . گیـرد آدمی حضور خود را در جهـان در نظـر مـی   "

بـا اسـتفاده از   . سازدخویشتن می کند،پارامترهایی که خود تعریف می
. سـازد این دانسته اساسی، محورهاي پـژوهش خـویش را اسـتوار مـی    

هاي بسیاري سـاخت و همـین کـار را فـوق     بدین گونه می توان جهان
  "....کندالعاده پیچیده می

افکارش در کجاست؟ شناختی احساسی با ایـن بـاور   اما سرچشمه 
هایی بی هاي موجود در عظمت هستی به نوبه خوددریافتکه بینهایت

 چون هـزاران نقطـه آبـی رنـگ کـه در     هم. کنندحد و مرز را تولید می
اي کـه  بـه گونـه  . اندگرد آمده "اقیانوس گل سرخ"یکی از تابلوهایش 

تراود، چهار خط افقـی، دو بـه دو مـوازي، رازي را    شوند و با رنگی سرخ که همان تابلوست با احساس گرم و لطیف که از آن بیرون میاین نقاط به سمت مرکز جلب می
  .آفرینندمی

من در انتظار شناخت این نقطه، در ذوق و شوقی دائم زنـدگی  . خبرمروند که من از آن بیاي میآیند به سوي نقطهها میکه از دوراین خطوط ": گویدخود او می
دي سـه بعـ  . دهدرساند، این هنرمند سه بعد هستی را جاي میدر جایی که گذشته و آینده را به هم میاي، از وراي زمان، العاده با هر وسیلهبا ایجازي فوق ."کنممی



 

 

 نقدهایی از آثار ٧٨

این جـا درسـت دامنـه هنـر و ادبیـات، تـاریخ و انسـان        ": گویدهاي تو در توي روان آدمی میاین متخصص الیه .)امر نمادین و امر خیالی( شناسدها را میکه آدمی آن
   ."آن ساده نیستشناسی و باالخره شهریست که ورود به 

انگیـز  متغیر در حرکتی دائم، به مشاهده این ذرات نشستن شوقچون ابري در حرکت، با ذراتی . یابممی ابعاد بینهایت خود را تریسمن در محل برخورد پویایی از ما
  ."است



 

 
 

 نکاهی دیگر ٧٩

  
  

 
 

  
  
  
  
  
  

نقاشی                       شعر 



 

 

 نقدهایی از آثار ٨٠

مادر در یک  گویی فرزند پیش از تولد و پس از آن با: تابلو مادر
  .اندرابطه

  
  

  
  ...رود تا بماند از یاد می

  
  را "فراموشی آخرین "مادر 

  .با نخستین زایش از یاد خواهد برد  
  نهد،یو خود در دیگري م

  نهد ،و زبان در دیگري می
  ...نهد و جان در دیگري می

  شود،و زبان در دیگري بارور می
  ...شود می...  سخن، پند، اندرز، راه  :  میشود نهال

  شود و فراموشی آخرین می
  ...رودو با نخستین زایش از یاد می

     پاییز 
  2010پاریس  

  



 

 
 

 نکاهی دیگر ٨١

  تابلو با الهام از  سماع

   
 این آغاز   پایان

  
  گنجینمیتو در محا من 

  .و جهان در خیال تو
  .آوارگی هستی و واژه پایان

  مستی ما و کالم آغاز

  گنجیتو در محا من نمی
  .و جهان در خیال تو

  
  



 

 

  نقاشی... شعر ٨٢

  تابلو یکپارچگی گلدان و گل

  
  دوستت دارم

  

  سخاوت چشمان بهاري تو را
  بارند پایان اندوه نمی ابران بی

  !خزان دیگري در زمستان من
  *  *  *  

  ترك گفتن، سکوت نیست،
   .است، تمناست خواهش  
  *  *  *  

  نگاه بر دستان ما ایستاده است،
  .و آوارگی آواي زمان در چشمانمان

  اي بر گُل زرد دمیدن و تکرار سپیده، خنده
  .ها در طرح زانوان و آه مهربان پروانه

  .پاسخ سؤالی بی
  *  *  *  

  دعوا دوستت دارم بی
1996  

  



 

 
 

 نکاهی دیگر ٨٣

  :تابلو  با الهام از چشم تیزبین عقاب
چهار تصویر از نگاه عقابی که به سوي باغی فرود 

  آیدمی

  روز
  

  نگاهی مست
  و آرامش زالل جوي آب، 

  اي بند است، پاره شی تلفن به سیمگو
  .ي کابین خونین و سرد شیشه 

  :دهد پرستار خمیازه کشان پستش را تحویل می
  .دو کودك در بخش زایمان 

  پیرمردي سکته کرده است
  .دو تصادف و یک مرگ

  :کند، بگوید آن قدر خسته است که فراموش می
  راستی، عاشقی تا صبح

  خندید ها به گل
  دلی نیز شکست،

  بلبلی نیز پرید
  رفتگر صبح به خبري شنید

1985   .، کافه و صداي آواز و روزورادی



 

 

  نقاشی... شعر ٨٤

اند با هاي سادهتابلو  نوازنده؛ موسیقی همان رنگ
  کیمیایی نمادین

  
   دانم نمی

  
  دانست کسی که تنها یک چیز می

  دانست و تنها کسی بود که این را می
  نه تنها در تنهایی،

  نه تنها با دیگران، 
  بلکه، همیشه و همه جا

  دانست دانست ولی تنها یک چیز را می می
  پنهان کرد، در تنهایی رازش را

  دانست کسی که تنها یک چیز می
  :داد که از همه جا آواز سر می

  .»دانم نمی«
  1997  

 



 

 
 

 نکاهی دیگر ٨٥

ها به یاد میشه خاطره سرخ خون حالج را با شقایقها هتابلو  منصور حالج؛ دشت
  .آورندمی

  کردگفت آن یار کزو گشت سر دار بلند       جرمش آن بود که اسرار  هویدا می

  ايهاي نقرهشن
  

  هاي دور بیاندازیم ها را به دشت ي واژه  هاي پیچیده گره
  ي ما، تا شادي شبانه

  .ما را از فردا باز ندارد
  اي روشن،ه اي دلبندي هاي نقره ي شن بر دانه دانه

  خوانند ما را می 
  *  *  *  

  ...گفت آن یار کزو گشت سرِ دار بلند
  دستی بر پشته خارهاي نورانی کویر،

  دم روستایی تنها، نگاهی بر دودهاي سپیده
  .اي است گویی نگاه ما آئینه

  .ها می سپارد که هست نادیدنی را به واژه
  .دل از امید نرهانیم، راز نور در راه است

   .اي را بنگریم نقره هاي شن
  .اي را بنگریم شن هاي نقره

                         2001  



 

 

  نقاشی... شعر ٨٦

هاي پارسی در تابلو  سرو؛ نماد زندگی در اسطوره
  هاي کویريکنار طاق

  گاه رفتن است
  .خسته از زمین، گاه رفتن است

  .پد دلمت آبی بلند بال و پرگشوده، می
  .گاه رفتن است

  .سرزمین دورِ آشنا در دلِ من است
  دل کبوتري است  جلد و خسته بال،

  خسته از زمین
  .است گاه رفتن

  کُنجِ غربت
  بارد، برادرجان گاه که می

  .شوم ها دلگیر می من از پنجره
  .رنجانند بادها مرا می

  .زند ها لک می ترك –ام براي نمک  ي کویري جان تشنه
  .شود ام سیاه می بارد، آبی گاه که می

  .خوابند هایم می زند، گوش چشمانم نم می
  بارد؛ اینجا، اینجا همیشه می

   .بارد نبارند، دل من میاگر ابرها 
  .بارد، همیشه اینجا همیشه می

                                   2001  



 

 
 

 نکاهی دیگر ٨٧

  هستی و نمایی از آن: هاي نامرئیاز سري بدن

  ام تا بگذري ایستاده
  

  !اي با نگاهی سبز  نازنین نگاره
  هوا خواهیت بوي سحري است از یاد رفته،

  .هاي دانش برتر آمده است و سرکشی آوایت از کوچه باغ
  هاي مهربان، ت، بر ریگپوستت آب زالل خواهشی اس

  هاي بردباري چون دانه: در جستجوي سرما
  .شمرد هاي در راه را می و درمانِ شنیدنت، خستگی واژه

  
  *  *  *  

  :راهی به درون با پنج پایگاه زیبایی
  من با من، تو با تو، من با تو، تو با  من و ما؛

  اي در کراندن هستی چون پنجه
  

  *  *  *    
  اپیموده،ي راهی ن به میانه

  ام تا بگذري؛ ایستاده             
  .همین
2002              

                                      

  



 

 

  نقاشی... شعر ٨٨

دست سوم  –واز نام تابلو دو تار ن
  شکسته است

  ام همیشه بوده
  

  زیم، نمی
  .کنم جاي تهی خویش را پر می

  با پرسشِ نگاه، با پیامی پنهان،
  جویند، مرا می

  گردم و  آنگاه، باز می
  .کنم جاي تهی خویش را پر می

  بار جهانی تازه هر
  .گشاید در البالي درزهاي فشرده آغوش می

  با نوري ساده، با هوایی فریبا،
  نچشیده شیرینی سفر،

  گردم و، باز می
  کنم، جاي تهی خویش را پر می

  که گویی، چنان
  .ام همیشه بوده

                 2002  



 

 
 

 نکاهی دیگر ٨٩

  هاي ساده یک سماعخط

  روزي که شب بود
  اه گر دانسته بودم که تنهایی در درازناي شب

  هاي دیرین من است، درد غم -چاره
  از همان نخست، به جاي خداي،

  .پرستیدم تنهایی را می
* * *  

  هاي دیرین من، گر دانسته بودم که غم
  هاي نیاکان است، ي غم پیوسته دنباله

  از همان نخست،
  .مکیدم هاي نیاکانم را دانه، دانه می غم

* * *  
  دارد، ا پنهان میگر دانسته بودم که سکوت نیاکانم، مرگ ر

  ترین کشف آدمیان است که مرگ ناشناخته
  ترین اختراع اوست، که مرگ بزرگ

  .ستودم همه دست آورد آدمی را نمی این
* * *  

  هاي پدران، ي غم چشم، چون درمانی از زنجیره در اینجا به تنهایی مرگ را می
  بیهوده نیست که شمع نماد آدمی شد،

     2005    .از همان روز که شب بود



 

 

  نقاشی... شعر ٩٠

  شوددر میان سوارکاران قدر است که سوارکار به یک باره پاهاي اسب خویش می

  ي قالیِ من خسته آهوي چشم
  

  هاي موازي گذشتگان را، گردش آبی فواره
  .کنم ام مرور می هاي کودکی ترین خیال در دوردست

  .پراکند دستی از مهر، شراب گرم فراموشی می
  .کند ي چشمم، سپیدواره، جاي باز می اي در کناره لبخنده
* * *  

  .کوبد م میهاي مرا بره اي از شب ناسپیده، دست ترانه
  .گردد تکرار روز، نماد پاك گذرایی دیروز می

هـایی کـه جـاي پـاي خـویش را       ي این همه تنهایی، با یـاد رنـج   در میانه
  شویند نمی

  اندیشم، به فرزندان دورترین مردمان می
  :و به تنهایی شیرینشان
  .آورند هاشان به یاد می ي خاطره گاه که مرا در سردابه

* * *  
  پاشم، شان می هتبسم نیامدشرابی گرم بر 

                      2005 .دوزد و آهوي قالی بر من چشم می
  
  



 

 
 

 نکاهی دیگر ٩١

   عاشقانگی
  

  .اي ناشناخته گمنام رها شده
  اند، ها رقم زده تو را با رنگ
  اند، مصلوب کرده به تصویرها

  اي، ها گره خورده به رابطه
  اند به نامت کتاب  جنگ نوشته

و انسان و تصویرت را به ماه 
  اند، پیوند زده

  

  اي؛ به تعداد همگی آدمیان تعبیر شده
  تر از باد، از دهانی به گوشی، آواره

  گردي، از دستی به چشمی می
  قرار، بی

  

  ام فرصت کوتاه دمی نشستهمن در شکارت به 
  که چون سمندر

  از پرواز نگاهی به نگاهی
  1985. گیري رنگین رنگین شکل می



 

 

  نقاشی... شعر ٩٢

  تابلوي در غبار؛ نواي گرم ویولن سل نواز

  

  هاي سرخ آئینه
  هاي دیروز، قانهعاش

  تصویر ما را،
  :هاي فردا، رنگی دیگر خواهند داد در آئینه

  .فشارد مردي دلتنگ، دست کودکی را در عبور از تنهایی می
  .شوید زنی زیبا، چشمان اسبی خسته را می

  .گیرد ها فال می ملوانی پیر، با خواب ماهی
  .پراند باغبانی آشفته، باد زودرس پاییز را می

  .گرید ي بلندترین برج می تن، در مرگ پروانهمادري فرو
* * *  

  ي پاییز، هاي پراکنده برگ
  .اند هایی از دوردست نامه

  :اند اینان تکرار باروري را بر خود نوشته
  »هاي سرخ فردا بشارتی خوش در آئینه«

* * *  
  پاییز سرشار از

  هاي نانوشته است و عاشقانه
  2006.  ...هاي فردا سرخی آئینه



 

 
 

 نکاهی دیگر ٩٣

  :تابلو با الهام از
  چو شو گیرم خیالت را در آغوش     سحر از بسترم بوي گل آیو

  م خواهم شدتما
  

  .نام پدرانم را یک به یک خواهم آموخت
  نهم یگانه، ي گل نامی می و بر هر بوته

  خوانم هر تمشک را با نامی دیگر می
  .ها را، جدايِ از هم، از بر خواهم کرد و ثانیه

* * *  
  روزي، ذره به ذره،

  ...نورهاي جهان را، از ابتدا تا به انتها خواهم شمرد
  ...و نود و دو ده هزار... یک، دو 

  .ي مرغابیان و به چشمان همه
  هاي تاریخ هاي نزدیک تا مرداب در برکه

  .خیره خواهم شد
* * *  
  را خواهم دانست،» همه«روزي 

  آنگاه؛ گذشته را سپیدرنگ خواهم زد و آینده را سرخ
* * *  
  را خواهم کشت و» نیمه«آن روز 

                      2006    .تمام خواهم شد، تمام



 

 

  نقاشی... شعر ٩٤

  :تابلو با الهام از
  هاي هندسی آنان نقش جهان اصفهان و شکلمید

    مرزهاي تجربه
  

  اي است بس دور، بس ناآشنا واژه
  .پاید این مرگ که ما را می

  .چشمانش خفته، لبانش بسته، دستانش خسته
  .دود با پایی کوفته از این سوي به آن سوي می

  اي است بس دور، بس ناآشنا، واژه
  .سازد این هیچ که ما را می

  بسته، فریادش خفته، دلش خسته مرزهایش 
  .گریزد سري آشفته از ما میبا 

  اي است بس آشنا، بس نزدیک، واژه
  .فرساید ي زندگی که ما را می تجربه
  اش سوزان، جانش جاري، سرش پربار، خانه

  .تازد با توانی روز افزون به پیش می
* * *  

  :در تجربۀ زندگی جایی نیست، نه براي مرگ، نه براي هیچ
  .رنگ یدان بیدو میدان سپید، دو میدان سیاه، دو م

* * *  
   .زندگی استي  و مرگ هیچ پایان تجربه

ــن ــنا آش ــت آش ــت در دور، دوري اس 2006. ایی اس



 

 
 

 نکاهی دیگر ٩٥

تابلو از سري نشان و نماد؛ تداعی بر همزیستی کاشی و 
  خط و قالی

  بوي نان
  

  زنی شخم می تو با دهان
  .هاي گندم بکاري تا واژه

  ...و با دل سیرابشان کنی
  ...کنند چشمانت درو می

  و چنین با آسیاب بردباري، و تنور پشتکار،
  .رود تا آسمان میبوي خوش نان شبانه 

  ...شود و الي اليِ کودکان می
  ...شود و زمزمه ي عاشقان می

  ...شود و دعاي باورمندان می
  و شاید روزي در گوشه ي دوري از آسمان بزرگ

  :حسرت بر دلی بگذارد
  .این بوي نان

  2007  



 

 

  نقاشی... شعر ٩٦

  تابلو از سري نشان و نماد؛ طرحی از سبزه زارهاي دشت

  .چشمی یگانه در راه است
  

  ي هستی، کرامت دانش نهفته
  .آدمی استبین  در فراروي چشمان ژرف

  .گشایند ها را بر هم می ها چشمان نسل واژه
* * *  

  .هر کودك، بار چشمان همگان بر دل دارد
  .سپارد و هر پیر، سوي چشمان خویش بر فرزندان می

* * *  
  چشمانی نورانی، - همگانی ما، با واژه

  .کاود هاي دور، راه می ها، زندگی ها، آسمان هاي اقیانوس تا ژرف
* * *  
  :خیزد ه ناگاه برمینیازي ب
  ي یگانه را کدام چشم باز خواهد دید؟ واژه - چشم

  کدامین چشم ؟
  2008 .ي این پاسخم شیفته

  



 

 
 

 نکاهی دیگر ٩٧

  شبی به روزي
  

  .ایم هاي نیامده گرفتار لحظه
  .ایم هاي باقی بسته و دل به زمان

  ي خویش، با تولد کودکی از قبیله
  سازیم، جهان را بزرگ می 

  .خراشیم ن را میو جایگاه تهی رفتگا  
  ایم گون کاشته هاي گونه شناخت خویش را در انبان

  و حساب این ثروت اندوخته را در کلیدها،
  .ایم به گردن آویخته 

  .ایم ي واژگانی است که ساخته جهانِ ما به حجم همه
  .ایم که فراموش کرده  
  .کتاب حساب و بی بی  

  آیا نهایتی بر واژگان آینده متصور است؛
  .ان خدایانند و همگی در خداینداین واژگ

  در ابتدا، در انتها،
  تنها دلیلِ بر دلیلی، در دال و مدلول،

  2009 .آفتاب آمد دلیل آفتاب  
    



 

 

  نقاشی... شعر ٩٨

اي که هر بار از خاکستر خود مرغی افسانه تابلو ققنوس؛ بر اساس اسطوره
  . شودزاده می

  آواز دل
 من به تنهایی برگم در خواب ،

  و چو خوابم در گل،
  یک دانه جو ،  من به دلشادي

  و چو باران در باد،
  .و به آواز دلی خرسندم 

  
  
  

  
 ي جهان است این نگاه پیري منبه ژرفنا

 من است این نداي در منِ  به پیري همه هستی

 به جان جوانی است این امید تازه من

 به مهر و به مستی است این دو روز مانده من

  



 

 
 

 نکاهی دیگر ٩٩

   ادي از هفت وادي عرفان؛ نم"بشنو از نی"تابلو 

  گرفتم
  

 ، چو من واله و زار و حیران شدي  گرفتم که در وادي عاشقان
 وگان شديگرفتم که در کار و زار جهان، چو من گوي میدان چ

 گرفتم که در بازي روز و شب، اسیر خور و خواب و درمان شدي،
  بجز مهر و مستی به هر باز دم، چه ماند، 

  گرفتم که سر حلقه جمع مستان شدي
  
  
  
  

*************  
  

 اگر گفتی که من با دل چه گفتم ؟
 اگر گفتی که دل با من چه ها گفت؟

 .به او گفتم که دلخون دل هستم
 ا که شادي کن که هستیبه من گفت



 

 

  نقاشی... شعر ١٠٠

  کولباري از نور و سکوت
  پیمایان وادي دوردست، راه

  این مسافرانِ همیشه
  در کولبار خویش نور نهادند و سکوت

* * *  
  هايِ اتفاق را بذرِ عشق پاشیدند، چمن

  هاي تنهایی خویش را برف خستگی پوشاندند کوه
  ي پروانگان را نوازش کردند جان خسته

  .دکی را از سوزِ باد سحري پاییدندو درختانِ کو
* * *  

  پیمایان وادي دوردست راه
  هاي روشن شب را واژه

  در دستانِ نانِ شب نهادند
  سکوت را پرِ پرواز بستند
  .هاي اناري پیر چشیدند و ستارگان را چون دانه

* * *  
  پیمایان وادي دوردست، راه

  ي راه رسیدند، به انتهايِ واژه
  خیال، بی نماد باختگانی شدند

  .خاطر خویش را پالودند و دست از فردا شستند
  .هاي بلوري خویش زدودند و شرمساري زمان را با ترانه

* * *  
  اینان آسمان را دوباره باز شناختند

  مادران خویش را فراموشی نام نهادند،
200. و در کولبار خویش نور نهادند و سکوت
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 نگاهی دیگر ١٠٣

21 May 2009 – Cultural diversity offers a wealth of opportunities for 
mutual exchanges and borrowings, the head of the United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) said today, 
calling for nations to boost efforts to foster dialogue among cultures. 

In a statement marking the World Day for Cultural Diversity for 
Dialogue and Development, Director-General Koïchiro Matsuura 
underscored his agency’s belief that cultures are interdependent, not 
monolithic, and that diversity is a source of strength and unity. 

“Yet we see daily evidence of the destabilizing forces of ignorance and 
mistrust and of the magnitude of the task ahead of us,” he said. “The 
management of cultural diversity is undoubtedly one of the central 
challenges facing many societies today as they work to build inclusive and 
pluralistic knowledge societies.” 

Two renowned calligraphers from different traditions – China and Iran 
– intertwined their writing to celebrate the Day at UNESCO headquarters 
in Paris. Master Fan Zeng and Hassan Makaremi provided a poetic 
illustration on learning how to learn about others and live together” 

From the site of: Contemporary museum of calligraphy Moscow 
http://www.world.calligraphy-mvk.ru/eng/Personalities/Participants/Hassan_Makaremi/Article.aspx?ItemID=74 

 

http://www.world.calligraphy-mvk.ru/eng/Personalities/Participants/Hassan_Makaremi/Article.aspx?ItemID=74
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Another critic in the UNESCO catalogue explain my 
works, by another look: 

“An artist skilled in colouring his ideals: 
The works of Hassan Makaremi carry us in an imaginary 

world where his humanistic ideas and his attention to life are 
described with a mixture of colours. His architectural 
compositions lead us to a world in which the magic of the 
moment is extended. Like the dance of mermaids, his 
calligraphies symbolize the harmony between the flexibility of 
the hand gliding over centuries of history and the mysterious 
maze of Persian poetry. His colourful paintings open one’s 
eyes at one time on an impressionist world, at another time on 
the delicacy of Persian miniatures. With the influence of 
psychoanalysis, his painting has presented a different 
perspective on the Persian cultural movement which spread 
over 700 years before our era. As Islam prohibits any 

representation of the human body, it is around architecture, poetry and calligraphy that the arts and literature show themselves. 
Hassan Makaremi thus expresses his thoughts on these three pillars: "I seek to illustrate the coherence and the harmony between 
the images of architecture and painting, the influence of the curving images and drawing on calligraphy, the curvature of the 
domes of buildings in the letters of the written alphabet..." 

He has this confidence to make on his search of the footprints of time in Persian calligraphy : "To let oneself be taken up by 
the influence of the letters, freeing oneself from time, swimming in these symbols, being touched by the rain of words : this is my 
passion which I submit to your eyes. Where are these letters which flew from the hands of masters a thousand years ago in the 
manuscripts, then melted in the imaginary and nostalgia of a people? Where are these curves thanks to which a people see the 
mirror of the universe? I am looking for them." 

And finally the temoinage of General Director of UNESCO: 
“Celebration of World Day of Cultural Diversity, 21 May 
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On my research of the traces of the time in Persian calligraphy, what may I say? 
During centuries, with patience and passion, the Masters of calligraphy Persian tried to 
put in harmony this calligraphy with the totality of the Persian culture. To let myself go 
to the influence of the characters, while releasing myself from time; to swim in these 
signs, to be touched by the rain of the words; to leave time to take concerned 
sentences and worms, here is my passion which is devoted to your eyes. Where these 
characters slipping of the hands of Masters of are thousand years ago on handwritten 
books? Where are these words burned by the Mongols? Where are these poems lost 
in the deserts, melted in the imaginary one and nostalgias of people? Where are these 

curves to which people see the mirror of the universe? I seek them… 
And on my course, I could say: “More than three billion years ran out between this initial bacterium and the advent of the 

human being homo sapiens, then forty thousand other years were passed since this advent until our days. The life continues and, 
plus the years accumulate, resistance in front of death, “this thing”, which we call by simplification “the life”, increases. As if the 
goals of any life were “the life” against “death”. Beyond the fossils of our ancestors and historical and architectural witnesses who 
remain us like witnesses of this course, it there with rupestral art, there are writings, it there with the oral culture, the human 
cultural heritages. To continue to leave this heritage to our children, it remains with each one to trace this collective course of the 
life; but each one on its own support” 

The Calligraphy in my eyes can be seen through others eyes also: 
Some phrases from the UNESCO presentation:   
“Influenced strongly by psychoanalysis, Iranian artist Hassan Makaremi has presented a different perspective on Persian 

culture for more than twenty years through a process linking its fundamental pillars: poetry, architecture, and calligraphy. Over 
fifteen centuries, the Persians brought two major modifications to their writings: the thickness of the strokes evolved and angles 
became more fluid. Through this latter, a playful harmony of curves took the place of straight angular strokes. Makaremi’s unique 
form of “calligraphy-painting” helps bring appreciation to the beauty and finesse of this style of writing. “I seek to illustrate the 
coherence and the harmony between the images of architecture and painting, the influence of the curving images in drawing on 
calligraphy, the curvature of the domes of buildings in the letters of the written alphabet… to let oneself be taken by the influence 

of the letters, in freeing oneself from time, swimming in these symbols, being touched by the rain of words: this is my passion.” 
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The Calligraphy in my eyes 
This poem that I composed can explain well what calligraphy is for me: 
“Abreast of the eyes of the sky, silence is blue;  

Time slips away to the very end of our weariness” 

If I often use the tree as a metaphor, it is because 
humanity has common roots, which give it a unity, thousands 
of branches that provide its diversity (its people, who are both 
so different and yet so intermixed) and countless leaves, the 
undulating products of its creative genius. Without its roots, 
firmly anchored in the ground, without its branches – even if 
some die while others flourish – without its leaves, continually 
“started afresh”, the tree could not survive. 

In the West, since the 16th century, the choice has been 
made to opt for rapidity and efficacy, notably by trying to gain 
mastery over nature. In the East, the preference has been to 
“tell it” to “write it”, in its fullness and looseness, in its curves 
and silences, by leaving the space for interpretation, for 
freedom … 

Far from my training as a scientist, there is this idea of renouncing rigor, clarity and concision. But I know that the computer 
keyboard will never replace the hand. And I reckon that, today, calligraphy represents added value. In a motion that is in harmony 
with nature, like a whirling Dervish, the gesture of the calligrapher-philosopher-poet turns the words of the Universe into song. 
That is nas’taliq calligraphy (Persian calligraphy): the alchemy of life! 
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And you might say, what about violence? It arises from the fact that 
certain peoples or individuals think that they exist apart from everything 
else, outside this common “décor” of our humanity. But, without the 
sentiment of belonging to the same species and without the recognition of 
diversity, humanity could not continue to survive. This is the message of our 
exchange between Chinese and Persian calligraphy. This is also the 
message of the United Nations, whose New York headquarters has a poem 
by the illustrious Persian poet, Sa’adi [see box] inscribed over the entrance 
to its Hall of Nations, and of UNESCO, with which I would be honoured to 
continue my collaboration to promote “cultural diversity in dialogue”. 

 Why has calligraphy not flourished in the West? What can it give 
us today? 

In the West, since the 16th century, the choice has been made to opt for 
rapidity and efficacy, notably by trying to gain mastery over nature. In the 
East, the preference has been to “tell it” to “write it”, in its fullness and 
looseness, in its curves and silences, by leaving the space for interpretation, 
for freedom … 

Far from my training as a scientist, there is this idea of renouncing 
rigour, clarity and concision. But I know that the computer keyboard will 
never replace the hand. And I reckon that, today, calligraphy represents 
added value. In a motion that is in harmony with nature, like a whirling 
Dervish, the gesture of the calligrapher-philosopher-poet turns the words of 
the Universe into song. That is nas’taliq calligraphy: the alchemy of life! 
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© DR 
Poem by Sa’adi, celebrated 13th century Persian 
poet. 

How do we differ? In our relationship to society. Chinese writing, which originated 4000 
before the Christian era, remains deeply rooted in nature. There is a direct link between rock 
art and Chinese characters, which have hardly changed in six thousand years. That is why, 
across the ages, the line of ink cast by the Chinese calligrapher’s brush continues, instantly, to 
take the form of a horse, ox or a tiger. It takes the skill of a Master to chant the rhythm of time. 

But Persian calligraphy has assimilated a series of outside influences. I am thinking of the 
Arab-inspired kufi (angular and geometric) and naskh (supple and rounded) scripts, abandoned 
in the 14th century, as the art moved closer to nature, from which it derived the gentle curves 
so typical of the nas’taliq style, which inspires my own work. To give you an example, in this 
script, the egg is symbolized by a voluptuous loop that seems to take flight, light as an eyelash. 

This slow progression towards other visions – Mongolian, Arab, Turkish, Indian, etc. – 
which are reflected in body language and therefore also in the gestures of the calligrapher, 
means that Persian calligraphy also has a stylized view of [what French psychoanalyst, 
Jacques Lacan called] the “speaking being”, this “desiring being” that lives in the metropolis. 
Chinese calligraphy, on the other hand, remains confined to nature, which it distils or 
sublimates. Why is this? I am not a specialist of far-eastern philosophy, but I think the 
explanation may be found in the notion of detachment with respect to desire, as advocated by 
Buddhism. 

Your encounter with Master Fan Zen is more than simply the sum of your 
similarities and dissimilarities. Do you have the impression of having established a genuine dialogue? 

The very fact that we are present, side-by-side is a form of dialogue – a dialogue between what is common to both of us, and 
what separates us. So what is the fruit of this dialogue? No less than life itself! Our commitment to use our brush to trace the curve 
of the universe is a message, which says that humanity, in all its diversity, is nevertheless one. 

If I often use the tree as a metaphor, it is because humanity has common roots, which give it a unity, thousands of branches 
that provide its diversity (its people, who are both so different and yet so intermixed) and countless leaves, the undulating products 
of its creative genius. Without its roots, firmly anchored in the ground, without its branches – even if some die while others flourish 
– without its leaves, continually “started afresh”, the tree could not survive. 
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 © Hassan Makaremi 
“From rock art to human rights”, painting by Hassan 
Makaremi. 

Interview 

2009-Number5 
Calligraphy, the art of making words sing 
 

Persian calligraphy bears the imprint of a range of influences, while Chinese 
calligraphy remains deeply rooted in local tradition, explains Iranian painter, 
calligrapher and psychoanalyst, Hassan Makaremi. But, whatever its history, 
calligraphy embodies our sense of “being in the world”. 

Human beings are members of a whole, In creation of one essence and soul. If 
one member is afflicted with pain, Other members uneasy will remain. If you have no 
sympathy for human pain, The name of human you cannot retain Poem by the 
celebrated Persian poet Sa’adi (13th century), on the pediment of the United Nations 

headquarters in New York. 
At UNESCO’s International Festival of Cultural Diversity in May this year, Hassan 

Makaremi and the Chinese Grand Master Fan Zeng, gave a presentation entitled, 
“Dialogue-t-on Calligraphy”. In this interview by Monique Couratier for the UNESCO Courier, he explains how the Persian Nas’taliq 
style of calligraphy has enabled him to put his ideals into colour and movement, in a personal quest that combines poetic intuition 
and scientific rigour. 

What affinities do you share with Master Fan Zeng and how are you different? 
What Master Fan Zen and I share, above all, is our relationship to nature. We see the same things, and translate this through 

calligraphy. Don’t forget that calligraphy is the art of stylizing the written word, which was invented by observing nature. In his 
inventory of visual forms, Marc Changizi, a researcher at the Rensselaer Polytechnic Institute in Troy in the USA, demonstrated 
some fifty elements that appear both in nature and in four families of script: cuneiform, hieroglyphics, Chinese and Maya. For both 
Master Fan Zeng and myself, calligraphy embodies our “being in the world”. 
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 Conferences:  
Since 1997 he participated in more than twenty conferences in 
 France and Europe on varied topics: 
Psychoanalysis:  
Transmission of the Values (Limoges, 1999) 
Love (Freudian Library of Limoges, 1999) 
L' Unconscious and the Heart (Freudian Library of Limoges, 1999) 
New Understanding (Freudian Library of Limoges, 1998) 
Rational and Irrational (Corrèze, 1998) 
Sublimate Mystical (Freudian Library of Limoges, 2000) 
I am in love with me without me (Freudienne Library of  
Limoges, 2001) 
the father beyond (Freudian Library of Limoges, 2001) 
Final stage (day of Formation on Mourning, University hospital of  
Limoges, 1998) 
Name of the Father (Letter of the Freudian Library of Limoges), 
 Sublimation (Freudian Library of Limoges 
Persian  poetry:  
-Conference series on sustainable development, and Hafez 
 (Iranian poet) in the international Center of Cerisy (2006),  
at Harmattan publisher (2006),  at the Marie of 9th Paris (2007).  
Within the framework of a reflection on the Persian culture and 
 in particular calligraphy, Persian association Culture in the Centre 
 Andre Malraux (Paris, 2006, 2008). 
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Publications: 
-Event-driven memory, in technological advance 

       Review of the national association of    technical research, 1993 

-The place of l'unconscious in the relation of rider and the 
 Horse, 1998: 

       Equ’idea; Ministry for Agriculture 

-Geography of Vakil souk, novel in Persian; 2004 

-Differently hear the past, collection of 18 articles; 2005 

-Cultural change: Deliver Reference 1 

       Editions of the Ministry for Agriculture, National stud farms, Paris 

, 2004 

-Cultural change: Deliver of Reference 2 

       Editions of the Ministry for Agriculture, National stud farms, Paris, 

 2005 

-Piano with four hands, 2008, collection of poems co-written  

with his wife Mina Rad 

-Topology of the holy places in Iran,  French psychoanalytical 

 review,  2009 

-A crossed look on calligraphy, a dialogue between oldest 

civilizations China and Iran: UNESCO, Book edited 2009 
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Exhibitions: 
 
France, Limoges, 1996: Celestial ground, Me Celestial 

Paris, 1997:Light, Time, Space 

Limoges, 1998: Trace of Time in Persian calligraphy 

Limoges, 1999: Fissional Love 

Paris, 1999: The ground is an Angel, similar to a flower 

Limoges, 2000:Culture of the habitat, reflection of nature 

Paris, 2001: Calligraphy  
France, Pompadour, 2002: Between Signs and Symbols 

Limoges, 2002: Between Signs and Symbols 

Limoges, 2003:Beyond the Body, the Traces invisible 

France Tarbes, 2004: Beyond the Body…  
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Biography  
 Calligrapher, painter, psychoanalyst 

Psychoanalyst, painter and calligrapher, Hassan Makaremi was born in Shiraz, south of Iran, in 

1950. Since 1983, he lives and works in France. More than seventeen exhibitions of his works have 

been organized in France and in the United States. His latest exhibitions were hold in UNESCO in 2009 

and in the City Hall of the town Malakoff in 2010. He has published several articles in French (Europeans) and Iranian Journals 

some of which have been compiled and published in 2005, a novel and an anthology of poetry together with his wife, "Piano 

played with four hands". Trained as an engineer, Hassan Makaremi obtains a diploma from the Polytechnic School of Teheran 

and the Paris "Ecole Centrale" (Central School). In his capacity as a strategic specialist, he contributes to the "Centre d’Etudes 

Diplomatiques et Stratégiques" (Centre for Studies in Diplomacy and Strategy’) in Paris and the Institute for Business 

Management in the Sorbonne Pantheon, University of Paris 1." 

Psychoanalyst since 1996, he takes part in the Association Lacanian International and he is also member of the Office and 

gives seminaries at the association of the Freudian Library of Limoges. He is also invited member of the Freudian School of Paris. 

And since 1990, treasurer of the League for the Defence of the Human Rights for Iran, affiliated with the FIDH (International 

Federation for Human Rights). 
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