ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪای ﻫ�آﻓﺮﯾﻦ
در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ی ﻫ� ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ،ﺗﻨﻮع آﺛﺎر و ﺗﻔﺎوت ﻧﮕﺮش ﻫ�ﻣﻨﺪان ﻣﻨﺤﴫ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﺷﮑﻞ و ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺣﺮوف و ﮐﻠ�ت ﺑﻮده،ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر ﺑﺮﺧﯽ از ﻫ�ﻣﻨﺪان اﯾﻦ ﴎزﻣﯿﻦ
اﺳﺖ در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻧﻬﻢ .ﺷﺎﯾﺪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ و ﻣﺤﻘﻘﯽ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻧﮕﺮش را،ﺷﯿﻮه ی ﺗﻔﻨﻨﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
در ﻋﺮﺻﻪ ی ﻫ� ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﻣﺎ ﴏﻓﻨﻈﺮ از ﭼﻨﯿﻦ درﯾﺎﻓﺘﯽ  ،اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﻣﺘﻔﺎوت زﻣﯿﻨﻪ را
ﺑﺮای ﺗﺤﻮﻻت ﺑﻌﺪی ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ و از ﺟﻤﻠﻪ  ،رﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﻧﻘﺎﺷﯿﺨﻂ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ
ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس  ،آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮاﯾﺸﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ و دﺳﺘﺎورد ﻣﻌﺎﴏان در ﻗﻠﻤﺮو ﻫ� ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ ﻣﯽ
ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ  ،از ﺟﻬﺘﯽ رﯾﺸﻪ دار اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ی ﭘﮋوﻫﺶ  .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه اﻣﺮوزی اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ از دﻫﻪ ی ﺳﯽ و ﺑﻄﻮر وﯾﮋه دﻫﻪ ی ﭼﻬﻞ ﻧﺎم ﺑﱪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻓﻀﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫ�ی
ﻣﺘ�ﯾﺰ  ،در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﻘﺎﺷﯿﺨﻂ از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻫﻤﻮاره از اﻗﺒﺎل
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﻫ�ﻣﻨﺪان و اراﺋﻪ دﯾﺪﮔﺎﻫﻬﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮ ﮔﺴﱰده ی ﭘﯿﺸﯿﻦ
ﺑﻪ آن وﺳﻌﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ .ﻌﻼوه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫ�ی ﺑﺎﻧﻮان در ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ی اﺧﯿﺮ  ،ﻤﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ .
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﭘﺲ از دﻫﻪ ی ﭘﻨﺠﺎه  ،ﺑﺎﻧﻮان ﻫ�ﻣﻨﺪ ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎی ﻣﺮدان ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻫ�ی ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ و در
ﻓﻀﺎی آﮐﺎدﻣﯿﮏ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﻌﯽ و ﺳﻬﻤﯽ در ﺧﻮر دارﻧﺪ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی آﻧﺎن ﻫﻤﻮاره ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد
و ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ  .اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻤﺘﺎز ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و اوﺿﺎع و اﺣﻮال اﺟﺘ�ﻋﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ آﺛﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ آن در آﻓﺎق ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫ� اﯾﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ و ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ی
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎﻧﻮان ﻫ�ﻣﻨﺪ ﭘﺮﺑﺎر و درﺧﺸﺎن و ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺘﺨﺎر اﺳﺖ .
ﺑﺎری � ،ﺎﯾﺸﮕﺎه ﺣﺎﴐ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻮﺷﺶ ﻫ�ﻣﻨﺪان ﺳﺨﺘﮑﻮش ﴎﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﺴﻨﯽ  ،ﴎﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ
ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺮﯾﻢ ﺣﺎﺟﯽ ﺻﺎدﻗﯽ و ﴎﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻧﻮﺷﯿﻦ ﺷﯿﺦ زاده  ،ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ در ﮐﻼﺳﻬﺎی اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ و
اﺳﺘﺎدان ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﺑﺼﻮرت ﺟﺪی و ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﻫ� ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ و ﻧﻘﺎﺷﯿﺨﻂ ﺗﻼﺷﻬﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ و
ارزﺷﻤﻨﺪی داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .اﯾﻦ �ﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ی اﯾﻦ ﻫ�ﻣﻨﺪان را ﺑﻪ �ﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد و در
راﺳﺘﺎی ﻫ�ن ﻧﮕﺮش ﯾﺎد ﺷﺪه  ،ﺑﻪ ﻧﻮآوری در اﯾﻦ ﻫ� ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﻨﺪ  .در ﺳﻌﯽ و ﺗﮑﺎﭘﻮی
ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ اﯾﻦ ﻫ�ﻣﻨﺪان  ،آﻧﭽﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارد  ،ﺗﺠﺴﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ذﻫﻨﯿﺘﯽ ﭘﻮﯾﺎﺳﺖ و ﻣﺎ اﯾﺪه ﻫﺎ و
ﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎ را در ﭘﻬﻨﻪ ی آﺛﺎری ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﻧﻮﯾﺪ ﺑﺨﺶ ﺑﺮ ﺳﻠﻮک رﻓﻦﺘ و رﻓﻦﺘ ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺗﻮ ﭘﺎی ﺑﻪ راه در ﻧﻪ و ﻫﯿﭻ ﻣﭙﺮس
ﺧﻮد راه ﺑﮕﻮﯾﺪت ﮐﻪ ﭼﻮن ﺑﺎﯾﺪ رﻓﺖ
ر ﺧﺎﻤﺗﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ ﻓﺮاوان از ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﱰم ﮔﺎﻟﺮی اﯾﺪه ﭘﺎرﺳﯽ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺟﺒﺎری  ،آرزوی
ﺗﻮﻓﯿﻖ روزاﻓﺰون ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﻪ ﺑﺎﻧﻮی ﻫ�ﻣﻨﺪ ﮔﺮاﻣﯽ را از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ ﺧﻮاﻫﺎﻧﻢ .
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