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هشـــتمین سـوگواره هـ� عاشـورایی
١٠ آذر مـــاه الی ١٠ دی مــاه ١٣٩٣

نگـارخـــانه ابوالفضـل عـــالی و گـالری خـانه عکاسـان 
برگزارکننده: حوزه هـــ�ی سـازمـــان تبلیغات اسـالمی

شورای سیاستگذاری جشنواره های حوزه ه�ی
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قائم مقام دبیر اجرایی : محمد زرویی نرص آباد
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رس ف
١٠ یادداشت مرتضی گودرزی دیباج

١٢ سوابق ه�ی و یادداشت صدیقه سل¬ن

١٤ سوابق ه�ی و یادداشت محمد خزایی

١٦ سوابق ه�ی و یادداشت احمد آقاقلی زاده

١٨ سوابق ه�ی و یادداشت فرشته سعیدا

٢٠ سوابق ه�ی و یادداشت ابوالفضل همتی آهویی

٢٢ سوابق ه�ی و یادداشت محمد علی بنی اسدی

٢٤ سوابق ه�ی و یادداشت عفت السادات افضل طوسی

٢٦  اسامی راه یافتگان و برگزیدگان بخش طراحی پوسرت

٢٨  آثار بخش طراحی پوسرت | ح¬سه عاشورا، مادر شهید

٥٨ اسامی راه یافتگان و برگزیدگان بخش پرچم های سوگواره

٦٠  آثار بخش طراحی پرچم های سوگواره

٧٢ اسامی راه یافتگان و برگزیدگان بخش تصویرسازی

٧٤  آثار بخش تصویرسازی | ح¬سه عاشورا، مادر شهید

١٢٤ تصاویر جلسات داوری آثار





• هــر ســاله کــه بــوی محــرم بــه مشــام می رســد و در هــر کــوی و برزنــی علــم و خیمــه ی 

حســینی برپــا می شــود، متولیــان و برپاکننــدگان همیــن خیمه هــا و حســینیه ها کــه 

ــا اســتفاده از  حتــی در معابــر و فضاهــای عمومــی نیــز گونه هایــی از آنهــا را می بینیــم ب

پرچم هــا، عنــارص، اشــیاء و تصاویــر مختلــف آنهــا را تزییــن می کننــد کــه اغلــب ´ادیننــد 

ــر  ــدم ب ــزرگ را می پوشــاند و همــواره مق ــه ســطوح ب و ساده ترینشــان پارچــه ای ســیاه ک

دیگــر عنــارص اســت.

گروهــی نیــز هــر ســاله بــرای اماکــن عــزاداری، مشــغول تهیــه و تولیــد پرچم هــا و تصاویــر 

و عنــارص تزئینــی مذکــور هســتند تــا بــه مراســم عــزاداری ایــام محــرم برســد.

• در ایــن میــان افــراد بــا ذوق و هرنمنــدان نیــز یــا بــر اســاس ذوق و احســاس درونــی و 

انگیزش هــای اعتقــادی – دینــی و یــا بــه ســفارش نهادهــای رســمی و حقیقــی و حقوقــی 

اقــدام بــه خلــق آثــاری می ´اینــد کــه اندکــی از آنهــا را بــا مســامحه می تــوان اثــر هــ�ی 

نامیــد.

• تقریبــاً غالــب ترکیب بنــدی ایــن آثــار از منادهــا و عنــارص تکــراری کــه اگرچــه نشــانه اند 

ــوند.  ــکیل می ش ــد تش ــاره کرده ان ــال اش ــه کرب ــم واقع ــه رئالیس ــز ب ــر چی ــرت از ه ــا بیش ام

ــورد  ــه شــدت م ــاد طراحــی شــده ب ــا ´ ــر و طــرح و ی ــف، تصوی ــک موتی ــز ی ــوالً نی معم

ــه هــ�ی  ــار از جامع ــرد و انتظ ــرار می گی ــری از نقاشــان و طراحــان ق ــل کثی اســتفاده خی

ــا  ــار شــبه هــ�ی و ی ــر نــوآوری در ایــن زمینــه بی پاســخ می مانــد. اگــر آث کشــور مبنــی ب

نیمــه موفقــی نیــز مشــاهده شــود بــه مجموعــه ای از مضامیــن و موضوعاتــی می پردازنــد 

ــد. ــال اختصــاص می یابن ــی کرب ــه مســائل روای ــاً ب کــه رصف

• بــه همیــن مناســبت نیــز در بخشــهای مختلــف کشــور و در محافــل هــرنی نیــز ســخن از 

د به پیام عاشورا ع مند و  • ه



ــا می گــردد. ــده می شــود و ه¬یش هایــی هــم برپ هــ� عاشــورایی ران

ــق  ــاً خل ــد رصف ــه از آن می رون ــا ســخن از هــ� عاشــورایی و انتظــاری ک ــا آی ام

آثــاری اســت کــه بــه واقعــه عاشــورا و مســائل پیــش آمــده در کربــال بپــردازد؟

آیــا اســتفاده هــزار بــاره از نخــل و پرچــم و شمشــیر و نوشــÙ کلمه هایــی 

ــا و  ــرتها و ب�ه ــه پوس ــر پهن ــر آن ب ــه و نظای ــا ثار الل ــین (ع)، ی ــا حس ــد ی مانن

ــون  ــائل پیرام ــه مس ــرش ب ــاز ب ــخگوی نی ــت پاس ــن دس ــاری از ای ــا و آث پرچم ه

ــت؟  ــة کربالس واقع

ــا و  ــه کرب ــه خــود واقع ــد ب ــن پرسشــی بای ــه چنی ــرای پاســخگویی ب ــاً ب • قطع

جــان مایــه پیــام آن رجــوع کــرد و اینکــه چــه مســائل، جهان بینــی و تفســیری از 

ــن واقعــه ای را فراهــم کــرد؟ ــن و انســان، زمینه هــای چنی هســتی و دی

ــی انســانها در  ــوف مفهوم ــا صف ــد ت ــه دســت هــم دادن ــی دســت ب چــه عوامل

ــد؟ ــرار گیرن ــم ق ــر ه ــف در براب ــطوح مختل ــاحت ها و س س

انگیزه هــای اولیــة امــام (ع) بــرای قیــام چــه بــود و چــرا علیرغــم اینکــه 

می دانســت کــه در عــاâ واقــع- و نــه در ســاحت حقیقــت- بــه پیــروزی فیزیکــی 

ــی زد؟ ــن قیام ــه چنی ــال دســت ب ــن ح ــا ای ــد ب ــدا ´ی کن دســت پی

چــرا آنچــه کــه می بایســت در کربــال و پــس از آن بگــذرد توســط امــام حســین 

(ع) بــه دقــت äــام طراحــی و اجــرا شــد و در واقــع همــة عنــارص و شــخصیت ها 

ــی  ــی و خانوادگ ــت جمع ــت، از حرک ــان حرک ــدند؟؛ از زم ــده ش ــی چی ــه نوع ب

ــه در  ــائلی ک ــی مس ــا äام ــه ت ــوی گرفت ــری دنی ــتگی های ظاه ــه وابس ــا هم و ب

ــا،  ــات، توقف ه ــا، مکاتب ــد و مکامله ه ــش آم ــه پی ــا مک ــه ت ــفر از مدین ــول س ط

ــف  ــکافÙ ص ــه و ش ــنا.و مک ــت و آش ــه دوس ــان ب ــد ایش ــاه و بلن ــای کوت پیام ه

طواف کننــدگان در میانــه مراســم حــج- عملــی کــه پیــش از آن هیــچ کــس 

دیگــر از انبیــاء و  اولیــاء و خــواص انجــام نــداده بــود- و ایجــاد شــوک در میــان 

ــم  ــاز ه ــال و ب ــمت کرب ــه س ــت ب ــج و حرک ــک ح ــرک مناس ــدگان و ت طواف کنن

توقف هــا و مالقات هــا و نامه هــا و ســخنان ´ادیــن حــرضت و صدهــا و صدهــا- 

ــه دقیقــه و لحظــه  ــا کربــال.و در کربــال دقیقــه ب اتفــاق دیگــر در طــول ســفر ت

ــن  ــوان بزرگرتی ــه عن ــد و ب ــی می کن ــام (ع) طراح ــه ام ــی را ک ــه وقایع ــه لحظ ب

کارگــردان مفهومــی- ارزشــی تاریــخِ عدالــت در برابــر ظلــم و روشــنگری و 

ــر و  ــر کف ــن در براب ــه  دی ــه. و هم ــب کورکوران ــل و تعص ــر جه ــی در براب آگاه

همــه بــرای نجــات انســان و تذکــر امانتــی کــه بــه او ســپرده شــده اســت و شــام 

و پــس از آن تــا کربــال و مدینــه. مســیری کــه پیامهــای عجیبــی بــرای زندگــی پــس 

ــخ. ــرای همــة انســانها در طــول تاری از شــهادت دارد، ب

• بــه راســتی پیــام امــام حســین )ع( بــا ایــن همــه دقــت و طراحــی هوشــمندانه 

در چینــش یــک صحنــه بــرای äامــی تاریــخ چیســت؟

آیــا جــز مــواردی اســت کــه بــه بخشــی از آنهــا اشــاره شــد؟ آیــا پیــام حســین (ع) 

ــا  ــه مــردم باشــند؟ آی ــد واســطة انتقــال آن ب ــدان بای ــی نیســت کــه ه�من ه¬ن

اســتفاده از ´ادهــا و موتیف هــای تصویــری تکــراری حــاوی همیــن پیامهاســت؟ 

آیــا مبــارزه بــر علیــه ظلــم، تذکــر بــه جایــگاه انســان، تذکــر بــه غایــت هســتی و 

معــاد، تکریــم انســان، مبــارزه بــا جهــل، برمــال کــردن چهــره زور و زر و تزویــر، 

ــی از  ــی حقیق ــدن زیبای ــزرگ و دی ــاِن ب ــش انس ــان و آزمای ــزرِگ انس ــش ب آزمای

پشــت وقایــع خونیــن وخــاک و تالشــی اجســاد و یکبــار دیگــر تربیــک خداونــد 

بــه خلقتــی اینچنیــن بــه خــود، همگــی و همگــی پیامهــای عاشــورا نیســت کــه 

بــرای انســان و زندگــی او در فاصلــه میــان دو عاشــورا بــه ودیعــه گذاشــته شــده 

ــبیل او  ــر س ــه ب ــم ک ــ¬ن ببندی ــین پی ــا حس ــه ب ــرای اینک ــورای اول ب است؟عاش

باشــیم، و از یارانــش و کســانش الگــوی ادب و وفــاداری و صــرب و گذشــÙ از دنیــا 

و دیــدن زیبایــی از پــس خــون و خــاک و تالشــی اجســاد ببینیــم و عاشــورای دوم 

بــرای اینکــه اگــر بــر پیــ¬ن خــود ´اندیــم بــر خاکپــای حســین (ع) عــذر تقصیــر 

آوریــم و عهــد بندیــم کــه تــا عاشــورای دیگــر انســان باشــیم.

• اگــر اینچنیــن اســت پــس هــرن عاشــورایی و هرنمنــدی کــه بــر ایــن پرچــم بوســه 

ــد  ــکش می کن ــق را پیش ــب عاش ــی آورد و قل ــش م ــلیم پی ــوی تس ــد و زان می زن

متعهــد اســت و لزومــاً بــه واقعــه فیزیکــی و روایــی کربــال نــه.

بلکــه بــه پیــام کربــال و ســوزی کــه حســین (ع) بــر ســینه داشــت و بــه 

عطشــی کــه او بــر بیــان حقیقــت داشــت.از ایــن منظــر هــ� عاشــورایی هــ�ی 

ــر،  ــ¬، متذک ــت. هــ�ی اســت راهن ــه همــه برشی ــه انســان و ب ــد ب اســت متعه

بیدارکننــده، ظلم ســتیز، آگاهی بخــش، بشــارت دهنده، همــراه و همــگام و 

پیــرو والیــت امــام معصــوم (ع) و البتــه زیبــا، محکــم و ه�مندانــه و مملــو از 

ــ�ی آن را  ــاختارمدارانه ه ــی س ــن ویژگ ــز ای ــمنان نی ــه دش ــان ک ــت. آنچن خالقی

ــد. ــکار کنن ــد ان نتوانن

بــه همیــن دلیــل هــر اثــری کــه در افــق معنایــی و مفهومــی کربــال و پیام هــای 

آن قــرار گیــرد و متغیرهــای الزم هــ�ی را نیــز داشــته باشــد هــ�ی عاشــورایی و 

در نتیجــه حتــ¬ً هــ�ی متعهــد اســت.

• امــا در حــوزه هــرن محــض آنچــه کــه نیــاز هرنمنــدان ماســت توجــه و مطالعــه 

بیشــرت در امکانــات بیانــی هــ� اســت.

ــا  ــک ی ــد گرافی ــ�ی مانن ــته ه ــک رش ــت ی ــظ ماهی ــگاره حف ــه ان ــه ب ــودی ک قی

ــدارد. ــت ن ــاً  اصال ــیند قطع ــد می نش ــای ه�من ــت و پ ــر دس ــازی ب پوسرتس

در نتیجــه ه�منــد می توانــد از هــر امکانــی بــرای عمــق بخشــیدن و پیــام 

ــد. ــتفاده کن ــود اس ــر از خ مؤثرت

ــاز،  ــرت از تصویرس ــک پوس ــق ی ــت در خل ــدان گرافیس ــری ه�من ــد بهره گی مانن

ــدا  ــا پی ــر معن ــه اث ــه در ارژینالیت ــی ک ــای گوناگون ــواد و مرتیال ه ــی و م نقاش

می کننــد.

گریز از یکنواختی، تکرار و فرو غلتیدن در سنت های بیهوده و یا کم ñر.

در ایــن رابطــه بیــش از هــر چیــز توســل بــه خــود اباعبداللــه (ع) از نظــر 

 Ùگشــودن راههــای جدیــد بــرای خلــق مفاهیــم از یــک ســو و تــالش بــرای یافــ

زوایــا، موتیف هــا، فضاهــا و نحــوه برخــورد مبتکرانــه و نواندیشــانه بــا مفهــوم 

عاشــورا از طریــق مطالعــه، جســت و جــو در آثــار گذشــته و حــال، رجــوع بــه 

حوزه هــای تخصصــی دیگــر ماننــد فیلــم و موســیقی، رجــوع بــه آثــار دین مــدار 

در دیگــر جوامــع و مهمــرت از آنهــا مطالعــه در ادبیــات عمیــق و پرمعنــای عرفانی 

ــر باشــد. ــد بســیار مؤث ــران از دیگــر ســو می توان و حتــی ح¬ســی ای

۱۱
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با نام و یاد خدا

ابتــدا از ســاحت حــرضت باریتعالــی مــدد گرفتــه و بــا خضــوع و نهایــت 

مــی آورم. یــاد  را  (ع)»  یاســین  «آل  درگاهــش  مقربــان  ارادäنــدی 

خــدای رحــ¬ن را ســپاس کــه یاری مــان فرمــود تــا هشــتمین ســوگواره عاشــورایی 

را در ســال ٩٣ برگــزار کنیــم.

شــاکرم کــه عاشــقان ثاراللــه (ع) از رسارس میهنــم بــا عشــق و انگیــزه ای خالصانــه 

ــن  ــون ای ــه و مضم ــن ح¬س ــت ای ــاس داش ــه پ ــود ب ــ�ی خ ــار ه ــق آث در خل

حقیقــت معنــوی کــه؛ «کل یــوم عاشــورا و کل ارض کربــال» تأکیــد ورزیده انــد. 

ــام:  ــه پی ــته و ب ــه برداش ــای متعهدان ــاوم گام ه ــه و مق ــه مخلصان ــی ک ه�مندان

«هــل مــن نــارص ینرصنــی» حــرضت اباعبداللــه الحســین (ع) در عــرص حــارض بــا 

ــد. ــه و می گوین ــک گفت ــود لبی ــ� خ ه

جــای بســی خوشــوقتی اســت در ایــن ســوگواره بخشــهای مختلــف جامعــه هــ�ی 

ــش  ــری در بخ ــانه تصوی ــری از رس ــا بهره گی ــی، ب ــع زمان ــن مقط ــم در ای رسزمین

ــه از  ــن برگرفت ــا مضامی ــازی، ب ــز تصویرس ــورایی و نی ــای عاش ــرت و پرچم ه پوس

واقعــه عاشــورا و مفهــوم شــهادت  پیونــد یافتــه و بــا همدلــی و عشــق درونــی 

ــد. ــه ´وده ان ــاری در خــور ارائ ــا آث ــن معن ــه ای ب

ــا  ــوان ب ــه چشــم می خــورد کــه مــی ت ــز ب ــان گرچــه کاســتی هایی نی در ایــن می

تعمــق و تدقیــق در رشایــط اجت¬عــی و سیاســت  گزاری هــا،  خصوصــاً در مراکــز 

آکادمیــک،  بــه گوشــه ای از آســیب شناســی ها در ایــن عرصــه اشــاره ´ــود.

ایــن نقایــص بــه طــور عمــده ناشــی از عــدم تــرسی مضامیــن ارزشــمند ومفاهیــم 

ــی و  ــز علم ــات مراک ــی و حی ــÙ زندگ ــورایی در م ــی و عاش ــگ دین واالی فرهن

هــ�ی اســت.

عــدم مواجهــه آگاهانــه و شــناخت مند ه�منــدان و ه�جویــان بــا وجــوه عمیــق 

معــارف دینــی و نیــز وقایــع تاریــخ اســالم و از جملــه واقعــه کربــال را می تــوان 

ــه نحــوی شایســته در  ــش و ب ــش از پی ــای بی ــن کاســتی در غن ــی از ای جنبه های

آفرینــش هــای هــ�ی، برشــمرد.

ممــزوج شــدن بــا ایــن معنــا در بدنــه فرهنگــی جامعــه؛  تــرسی ´ی یابــد مگــر 

بــا عنایــت و هّمــت اســتادان هــ� کــه می تــوان بــه جــرأت بــر تعهــد و تخصــص 

ــین (ع) ؛  ــام حس ــرضت ام ــه ح ــان ب ــدی و عالقه ش ــز ارادäن ــان و نی ــه  ایش هم

مضامیــن «عاشــورا» و «واقعــه کربــال» صحــه گــذارد.

ــه  ــت و اینگون ــناخت و دریاف ــازی، از ش ــن بسرتس ــن ای ــتگاه آغازی ــه خاس گرچ

زیســÙ حســب تربیــت دینــی از دوران طفولیــت، ناشــی می شــود. و همچنیــن 

مراکــز تعلیــم و تربیــت، دانشــگاه های هــ�ی و محافــل فرهنگــی و هــ�ی 

هــر یــک پروراننــده و تثبیــت کننــده معرفــت دینــی درمیــان اقشــار اجتــ¬ع و 

ــود. ــد ب خصوصــاً جامعــه فرهنگــی خواهن

ــده  ــم دهن ــق و ادراک در تعلی ــب عم ــه حس ــی ک ــک، تعالیم ــز آکادمی در مراک

مبتنــی بــر تربیــت و روح جســتجوگری وبینــش، همــراه بــا مباحــث رصفــاً فنــی 

ــ¬ن و دانشــجویان تــرسی می یابــد و هــم  و تخصصــی نضــج گرفتــه و بــه متعلّ

ــی مــی شــود. درعرصحــارض و هــم درآینــده؛ متجلّ

صحنــه عاشــورا بفرمــوده حــرضت زینــب (س) بــه عنــوان پیام آورکربــال؛ واقعــه ای 

بــی بدیــل و زیباســت.

«مــا رایــت االّ جمیــالً»... کــه در آن زیبایــی عریــان و واقعیتــی بی پــرده و 

بی واســطه دیــده می شــود و «شــهادت» حقیقتــی همیشــه جــاودان بشــ¬ر 

ــرده و  ــأâ ک ــر و مت ــت را متأث ــی، برشی ــره خاک ــای ک ــای ج ــه در ج ــد ک می آی

می کنــد.  چــرا کــه وقایــع مشــابه اش هــر روز و هــر زمــان در دنیــا مکــرراً تکــرار 

ــد.  ــی یاب ــمول م ــان ش ــر و جه ــی فراگی ــذا معنای ــود ل می ش

ــانیت و  ــای انس ــپس معن ــود و س ــه خ ــد ب ــدا در تعه ــد ابت ــک ه�من ــالت ی رس

ارزش هــای واالی انســانی چــه می توانــد باشــد جــز پیــام آوری روز آمــد بــا 

ابزارهــای امروزیــن و انتقــال صحیــح ایــن معنــا را: «فــان اللــه قدشــاء ان یــراک 

قتیــالً» در فرمــوده ســاالر شــهیدان و مفهــوم نثــار جــان در راه حــق؛ در متعالــی 

ــر کشــیدن.  ــه تصوی ــن صــورت ب تری

ــارص و  ــان مع ــط زم ــر رشای ــت ب ــی اس ــروز مبتن ــ�، ام ــی ه ــن تجلّ ــر م از نظ

ــه  رضورت هــای معنــوی کــه  لزومــاً مــی بایــد آرامــش و صلــح را هــر لحظــه ب

ــد. ــزد  ´ای ــاد آوری و گوش ــان ی جه

در ایــن راســتا یــک آفرینــش هــ�ی و یــک اثــر برگرفتــه از مضامیــن الهــی، قرآنــی 

و دینــی مبتنــی بــر فطــرت بــرشی بایــد نخســت از جامعیــت و جهــان شــمولی 

برخــوردار باشــد و بتوانــد بــا ابنــا بــرش ارتبــاط برقــرار کنــددوم آنکــه خــواص و 

عــوام را در برگیــرد.

سوم اینکه از سویی دیگر دارای عزت و ک¬ل و نیز اقتدارآمیز باشد.

در گام چهــارم پــرورش دهنــده و پروراننــده باشــد (ه�دمیــدن روح تعهــد 

ــای  ــوده و از آفرینش ه ــت ب ــار از خالقی ــم رسش ــت)، پنج ــد انسان هاس در کالب

ــد. ــوردار باش ــه برخ خالقان

ششــم پــرده از حقایــق هســتی و از پنهــان و آشــکار حیــات بــرشی بــردارد و بــه 

ــا  ــن باشــد ت ــت و ادراک و یقی ــم، معرف ــه عل ــر پای ــم ب ــد. هفت مخاطــب بن¬یان

معناگرایــی و آگاهــی دهنــده گــی نیــز بیآفرینــد.

رضورت روز آمدســازی مضامیــن بــا نیازهــای روز جامعــه، در کنــار ســایر 

مقتضیــات هــزاره ســوم و جامعــه جهانــی امــری حیاتــی و الزامــی اســت. 

ــه:  ــاره دارد ک ــوم (ع) اش ــام معص ــه ام ــه گفت ــم ب ــن مه ــه ای ــه ب ــد توج بی تردی

(فرزنــدان خــود را بــرای عــرص و زمانــه خودشــان تربیــت ´اییــم.)

ــی  ــت های فرهنگ ــزام آور در سیاس ــرش ال ــن نگ ــا ای ــه در رسارس دنی ــان ک همچن

ــه چشــم می خــورد. ــز ب ــه و در حــال توســعه نی کشــورهای توســعه یافت

ــیر  ــواره مس ــد»، هم ــد متعه ــوه «ه�من ــانه بالق ــز رس ــ� و نی ــم ه آرزو می کن

رشــد و بالندگــی بــه ســوی تعالــی؛ معــارف الهــی و شــناخت حقیقــت هســتی را 

ــد. ــش رون ــه پی ــات طیب ــی و حی ــده ای نوران ــه آین پیمــوده و رو ب

صدیقه سل¬ن 

دبیره�ی هشتمین سوگواره ه� عاشورایی

۱۳
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متولد ١٣٤٠،کنگاور

-استاد äام گرافيك(ارتباط تصويري) و هیات علمی دانشكده ه� دانشگاه تربيت مدرس 

از سال ١٣٧٧

- فارغ التحصيل دوره دكرتي تخصيص (Ph.D)گرافيك (ه�اسالمي) از دانشگاه ب:مينگهام، 

انگلستان، ١٣٧٦

-فارغ التحصيل دوره كارشنايس ارشدگرافيك از دانشگاه تربيت مدرس ١٣٧٠

-فارغ التحصيل دوره كارشنايس گرافيك از دانشگاه تهران ١٣٦٧

-مدير گروه گرافيك دانشكده ه� دانشگاه تربيت مدرس از ١٣٨٠ تا ١٣٩٢ 

-مدیر گروه ه� اسالمی دانشكده ه� دانشگاه تربيت مدرس از١٣٩٢ تا کنون

-استاد ´ونه دانشگاه تربيت مدرس در سال ١٣٨٠ 

-پژوهشگر ´ونه دانشگاه تربيت مدرس در سال ١٣٨٤

-رسدب: ماهنامه تخصيص اطالع رسا) كتاب ماه ه� از سال ١٣٨٥ تا کنون

-دب: اول' ه¬يش ه� اسالمي، سال١٣٨٠

-دبیر دهمین دوساالنه جهانی پوسرت تهران-١٣٨٨

- دبیر سومین و چهارمین سوگواره پوسرتهای عاشورایی- دی ماه ١٣٨٨ و١٣٨٧

-داور ششمین ´ایشگاه جهانی حروف نگاری پوسرت اس¬ءالحسنی- ٢١ مرداد تا ١٨ 

شهریور ١٣٨٩-خانه ه�مندان

-داور بخش پوسرت ه� های تجسمی جشنواره ملی جوان ایرانی- خرداد ماه ١٣٨٩

-عضو شورای برنامه ریزی سومین جشنواره جهانی ه�های تجسمی فجر ١٣٨٩

فعاليت هاي ه�ي: 

- دریافت نشان عالی ه� های تجسمی فجر ١٣٨٩

 -دريافت ديپلم افتخار ومدال طال از مجتمع ه� وادبيات دفاع مقدس، ١٣٦٧

-دريافت  بورس سه ماهه مطالعا& خارج از كشور(پاريس) از طرف سوم' ´ايشگاه 

دوساالنه گرافيك ١٣٧٠ 

مؤلف كتابهای :

١-كيميای نقش (مجموعه آثار طراحي ايرا) از معول تا آخر صفوي )،حوزه ه�ي ،١٣٦٧

٢-هزار نقش ،تهران حوزه ه�ي، ١٣٧١/ چاپ دوم با تجديد نظر، نارش مؤسسه مطالعات 

ه� اسالمي /  ١٣٨١  /٣- ه� اسالمي ايران در اوايل دوره اسالمي(به زبان انگلييس 

 M. Khazaie,  Early Islamic Persian Art: Origin, Form and (در لندن١٣٧٩

Meaning , London , Book  Extra, ١٩٩٩./ ٤- ه� اسالمي- مجموعه مقاالت اول' 

ه¬يش ه� اسالمي، تهران، انتشارات مؤسسه مطالعات ه� اسالمي، ١٣٨٢   / ٥- مبا) 

ه� هاي تجسمي (ترجمه) با همكاري سيد محمد آويني ،تهران،چاپ اول، انتشارات 

برگ،١٣٦٧ / چاپ دوم: نارش مؤسسه مطالعات ه� اسالمي، (١٣٨١)



۱۵۱۵
آثــار ســوگواره دوره هشــتم در مقایســه بــا آثــار دوره گذشــته  در نشــان دادن 

مفهــوم کل یــوم عاشــورا و کل ارض کربــال موفــق تــر عمــل کــرده بودنــد.

در بخــش پرچــم هــای عاشــورایی(کتیبه) ه�منــدان بــه خوبــی توانســته بودنــد 

ــاری  ــا واقعــه عاشــورا  آث ــا اســتفاده از روش هــا و تکنیــک هایــی متناســب ب ب

فاخــر خلــق کننــد. 

ه�منــدان در رابطــه بــا موضــوع «مــادر شــهید» هنوزاجــ¬ع نظــر ندارنــد  کــه  

روی چــه موضوعــی بایــد متمرکــز شــوند.

بــه همیــن خاطــر باعــث شــده بــود تــا آثــار ارائــه شــده در ایــن بخــش خیلــی 

توا´نــد ارائــه نشــوند و بــه نوعــی پراکندگــی موضوعــی در خصــوص ایــن بخــش 

مشــاهده شــود. 

شناســاندن ح¬ســۀ عاشــورا وظیفــه خطیــری اســت کــه ه�منــد بایــد در معرفــی 

ایــن واقعــه و همــراه کــردن مــردم بــا آن تــالش کنــد.

حضــور در عــزاداری هــا و بازدیــد آثــار گذشــته ای کــه در ســوگواره بــه ´ایــش 

در آمــده اســت ه�منــد را در ترســیم واقعــه عاشــورا و خلــق اثــری فاخــر کمــک 

مــی کنــد.

ــف ســبک و  ــاله دارد و در ادوار مختل ــد هــزار س ــی چن موضــوع عاشــورا قدمت

ــه اســت. ــه خــود گرفت ســیاق متفاوتــی ب

ــر اینکــه  ــری و  اســتفاده از دانــش هــای روز عــالوه ب ــه کار گی ــا ب ــدان ب ه�من

ــه مــی دهنــد غنــای ســوگواره را نیــز رقــم مــی زننــد.  ــار خوبــی را ارائ آث

برگــزاری کارگاه هــا بــا رشکــت اســاتید حرفــه ای ازجملــه مــواردی اســت کــه در 

ایجــاد شــناخت موضــوع  بــرای ه�منــدان و  نزدیــک شــدن آثــار آنهــا بــا اهــداف 

برگــزار کننــدگان ســوگواره مؤثــر اســت.

ــد و محــدود کــردن ´ایــش  ــت  دارن ــه اهــل بی مــردم ارادت و عشــق خاصــی ب

ایشــگاهی  خیلــی زیبنــده نیســت و بایــد بســرتی مهیــا شــود تــا  آثــار بــه فضــای́ 

آثــار منتخــب بــه صــورت کتــاب چــاپ شــوند تــا خیــل عظیمــی از مشــتاقان ابــا 

عبــد اللــه الحســین(ع)  را بــا خــود همــراه کنــد و مانــدگار شــود.

ــدگار  ــرای مان ــی ب ــیل باالی ــعر از پتانس ــات و ش ــد ادبی ــز مانن ــری نی ــار تصوی آث

شــدن برخــوردار اســت و اگــر بــا ایــن دیــد بــه آن نــگاه شــود کــه ایــن آثــار نــه 

تنهــا متعلــق بــه نســل امــروز اســت بلکــه بــه آینــدگان نیــز تعلــق دارد مــی تــوان 

در ارائــه  آثــار موفــق تــر ظاهــر شــد.

رچم
ر و پ

پوســ
ش   

بخ اور  
د

هد دارند ریی    را   بر ع ه  ی مندان در شناساندن محاسـه  عاشــورا   و هـ



متولد ١٣٣٩، تهران

کارشناسی ارشد ارتباط تصویری از دانشگاه تهران، دانشکده ه�های زیبا

کارشناس گرافیک از دانشگاه تهران، دانشکده ه�های زیبا

تألیف گرافیک سیاسی جهان، فصلنامه ه�های تجسمی سال اول، ش¬ره دوم ١٣٧٧

تألیف گرافیک سیاسی جهان، فصلنامه ه�های تجسمی سال اول، ش¬ره سوم ١٣٧٧

مقاله، مجله ادبستان، سوره، کیهان هوایی، کاریکاتور سیاسی، فصلنامه ه�های تجسمی 

١٣٧٨

برگزاری ٤ ´ایشگاه انفرادی و رشکت در ٣٢ ´ایشگاه جمعی در داخل و خارج از کشور

مدیر گروه گرافیک مرکز ه�های تجسمی 

عضو هیئت داوران اولین ´ایشگاه تجربی نقاشی و گرافیک

عضو هیئت داوران رشته پوسرت در دومین جشنواره ه� جوان

دریافت لوح زرین، دیپلم افتخار و مدال یادبود از مجتمع ه� و ادبیات، تهران

دریافت لوح تقدیر «ح¬سه ه�»، ه�مندان دفاع مقدس؛ حوزه ه�ی

دیپلم افتخار، لوح تقدیر، اولین ´ایشگاه تهران

برگزیده جشنواره فرهنگی ه�ی مهر

برنده اولین و دومین بینال گرافیک تهران

برنده جایزه ویژه مسابقات جهانی پوسرت، مسکو ١٩٩٦

برنده جایزه اولین بینال پوسرت جهان اسالم

برنده نفر اول، دومین ´ایشگاه گرافیک تهران

برنده نفر دوم، روی جلد کتاب، سومین ´ایشگاه گرافیک



۱۷۱۷
اســتعداد رشط اصلــی کار هــ� اســت کــه بایــد در درون ه�منــد  نهادینــه شــود. 

ــاد دادن  ــد جــدا از ی ــس مــی کردن ــی تدری ــ¬ و دانشــمندان وقت در گذشــته عل

ــی  ــادرت م ــز مب ــالق نی ــای آداب و اخ ــه ه ــراد در زمین ــوزش اف ــه آم ــک ب تکنی

کردنــد.

ــارغ  ــا ف ــگاه ه ــی از دانش ــه تازگ ــه ب ــی ک ــاتید جوان ــروزه اس ــه ام در صورتیک

ــث  ــات و مباح ــرصاً در دادن اطالع ــود را منح ــوزش خ ــد آم ــده ان ــل ش التحصی

علمــی  بــه دانشــجویان  خالصــه کــرده انــد کــه بــرای ایــن مهــم دانشــگاه هــا 

ــل  ــا خروجــی قاب ــد ت ــی دهن ــی خــود تغییرات ــزی هــای تربیت ــد دربرنامــه ری بای

ــود. ــازار کار ش ــه ب ــی روان قبول

ــرده  ــل ک ــدگان ســوگواره در کشــف اســتعدادهای جــوان خــوب عم ــزار کنن برگ

انــد ولــی در بحــث تولیــد و ارائــه آثــار کــه مســئله ای  اساســی اســت، فعالیــت 

مناســبی صــورت نگرفتــه اســت وتعــداد مخاطبــان آن محــدود بــه بازدیــد 

ــت. ــده اس ــگاه ش ــدگان ´ایش کنن

از آنجــا کــه عاشــورا  موضــوع مهمــی بــرای هــ� تجســمی بــه شــ¬ر مــی آیــد و 

توجــه خیــل عظیمــی از مــردم را بــا خــود بــه همــراه دارد ه�منــدان مــی تواننــد  

بــا درک صحیــح  واقعــه عاشــورا و حضــور در عــزاداری هــا  تأثیــر گذارتــر عمــل 

کننــد وهمچنیــن بــا فراهــم آوردن فضایــی بــرای ´ایــش آثــار منتخــب  در مــکان 

هــای عمومــی نیــز مــی تــوان بــه  جــذب مخاطبــان بیشــرت امیــدوار بــود.

در خلــق آثارعاشــورایی ایــن دوره از تکنیــک و فکــر زیبایــی اســتفاده نشــده بــود 

و تقریبــاً ٢٠ درصــد آثــار توانســته بودنــد اهــداف ســوگواره را مهیــا کننــد و بقیــه 

آثــار بــه نوعــی تکــرار محســوب مــی شــد.

بیشــرتین رشکــت کننــده هــا مربــوط بــه دانشــجویان و فــارغ التحصیــالن 

ه�هــای تجســمی بــود کــه بــه زعــم بنــده یکــی از دالیــل ایــن حضــور ایجــاد 

توقعــات کاذبــی اســت کــه دانشــگاه هــا در درون ه�منــدان نهادینــه کــرده انــد.

ــای  ــام ، غن ــدان صاحــب ن ــرای حضــور ه�من فراهــم ´ــودن بســرتی مناســب ب

´ایشــگاه و اســتقبال حداکــRی مخاطبــان را در پــی دارد و باعــث مــی شــود تــا 

ســطح کیفــی آثــار نیــز بــاال رود.

البتــه بــرای مهیــا شــدن ایــن حضــور بایــد بودجــه هایــی توســط برگزارکننــدگان 

اختصــاص داده شــود کــه ایــن موضــوع شــاید بــا توجــه بــه کمبــود بودجــه هــای 

جشــنواره هــا کمــرت تحقــق یابــد.

ــه و  ــود. اندیش ــر ب ــ¬ع نظ ــار اج ــاب آث ــرای انتخ ــوگواره ب ــان داوران س در می

داشــÙ نــگاه خالقانــه در آثــار ه�منــدان برتــر ایــن ســوگواره مشــاهده مــی شــد.

یکــی ازآثــار برتــر ایــن ســوگواره بــدون اســتفاده از املــان هــای مشــهود عاشــورا و 

فقــط بــا بــه تصویــر کشــیدن مســیحیان و اســتمداد جویــی آنهــا از امــام حســین 

(ع) نشــان داد کــه واقعــه عاشــورا فقــط مختــص شــیعیان نیســت و ایــن موضــوع  

بیــش ازســایر مباحــث نظــر داوران را بــه خــود جلــب کــرد.
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ــر عم  کـنند ار ـریگــ ـــ عـــه عاشـــورا  ح وا منـــدان  بـا   در  هـــ



متولد ١٣٤٥، تهران

فارغ التحصیل کارشناسی گرافیک از دانشکده ه�های زیبای دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد گرافیک از دانشگاه ه�

طراح و مدیر مدیر آمادهسازی رشکت چاپ و نرش وزارت بازرگانی از سال ٧٨ تا ٩٠

عضو هیئت داوران جشنواره شکوفا شهرداری تهران، تدریس دروس طراحی و هندسه 

مناظر و مرایا در مراکز و موسسات فرهنگی و ه�ی تهران.

طراحی، صفحه آرایی و نظارت بر چاپ بیش از صد عنوان کتاب طی همکاری با مراکز 

نرش، طراحی ده ها پوسرت، کاتالوگ، آرم و روی جلد، طراحی و نظارت بر اجرای چندین 

نقاشی دیواری در منطقه ٧ شهرداری تهران سال ٧٥.



۱۹۱۹
خالقیــت در ایجــاد یــک اثــر عاشــورایی اگــر در کنــار ارائــه و تکنیــک مناســب 

ــیاری از  ــود. بس ــر ش ــوب منج ــی و خ ــری متعال ــق اث ــه خل ــد ب ــی توان ــد م باش

ــه  ــن ب ــه ای ــد ک ــرده ان ــورا درک ک ــگ عاش ــی را از فرهن ــوزه های ــدان آم ه�من

ــد  ــی توان ــد ´ ــراه نباش ــب هم ــک مناس ــا تکنی ــر ب ــت و اگ ــی نیس ــی کاف تنهای

بــه شایســته شــدن اثــر کمــک کند.هیــأت داوران در انتخــاب هــای خــود تــالش 

ــار انتخــاب شــوند امــا نکتــه  بســیار مهمــی  کــه در آثــار  ــا بهرتیــن آث کردنــد ت

ایــن ســوگواره مشــاهده شــد کمبــود خالقیــت و نــوآوری بــود  کــه  الزمــه یــک 

ــد فراهــم  ــال مــی کنن ــر هــ�ی اســت.یکی از اهدافــی کــه جشــنواره هــا دنب اث

کــردن حضــور ه�مندانــی بــا دیــدگاه هــا و اندیشــه هــای نــو اســت  امــا درایــن 

ــد. ــوآوری کمــرتی برخــوردار بودن ــاری کــه مشــاهده شــد از ن ســوگواره آث

اگــر رشکــت کننــدگان بــه ایــن نکتــه بــاور داشــته باشــند کــه  رقابــت در جشــنواره 

مهــم نیســت و آثــار در آینــده نیــز توســط مخاطبــان دیــده مــی شــود مــی تــوان 

شــاهد ارســال آثــار خالقانــه تــری بــه ســوگواره بود.تقویــت جریــان هــای هــ�ی 

کشــور منجــر بــه ایجــاد زبــان هــ�ی مــی شــود. بــه همیــن منظــور ح¬یــت از 

ســوگواره هــ� عاشــورایی کــه  از رویدادهــای جریــان ســاز کشــور بــه حســاب 

مــی آیــد همــواره بایــد مدنظــر قــرار گیرد.بــدون شــک ســوگواره هــ� عاشــورایی 

در پیشــربد اهــداف متعالــی هــ� بــه خصــوص هــ� ارزشــی- اعتقــادی، نقشــی 

ــا  ــوند ب ــی ش ــد م ــق تولی ــن طری ــه از ای ــاری ک ــذار دارد و آث ــر گ ــزا و تأثی بس

ــه  ــد ب ــ� بای ــوب ه ــکل مطل ــه ش ــیدن ب ــت.برای رس ــل اس ــل تأم ــت و قاب کیفی

آمــوزش در جامعــه دقــت بیشــرتی دهیــم تــا بتوانیــم  جشــنواره، ســوگواره و در 

ــا  کل هــ�ی پربارتــر را شــاهد باشــیم و اینگونــه مخاطــب را در تولیــد آثــاری ب

ســطح تکنیکــی بــاال و مناســب بهــره منــد کنیــم.

یــک پوســرت عاشــورایی خــوب رصفــه نظــر از بــه تصویــر کشــیدن واقعــه عاشــورا 

ــز  ــی و جــذب مخاطــب عــام اســت را نی ــارص پوســرت کــه شــامل گویای ــد عن بای

ــم  ــی مفاهی ــه از شــالوده هــای اصل ــار ک ــری و ایث داشــته باشــد.نگاه حــق پذی

ــورد توجــه  ــار م ــوع ازآث ــن ن ــق ای ــورد خل ــد در م ــواره بای ســوگواره اســت  هم

باشــد.افرادی کــه دیــد وســیع تــری دارنــد ســعی کننــد کــه ایــن موضــوع کهــن 

را بــا جامعــه امــروز انطبــاق دهنــد. عاشــورا یــک ارزش اســت کــه ادامــه دارد و 

اگــر آثــار هــ�ی در ایــن خصــوص  خــوب ارائــه شــود، باعــث تشــویق و ســوق 

دادن مــردم بــه ســمت ایــن اتفــاق مهــم بــرشی خواهــد بــود.

مــا بایــد بــرای جامعــه امــروز، هــ� عاشــورایی واالیــی را خلــق کنیــم زیــرا جریان 

حــق و باطــل چیــزی نیســت کــه بــه اäــام برســد.

اگــر اثــری فقــط بــرای ´ایشــگاه تولیــد شــده باشــد، فقــط عالقــه منــدان هــ� از 

آن اســتفاده مــی کننــد امــا بــرای ایــن کــه اثــری در ســطح گســرتده تــر بــه کار 

آیــد نیازمنــد بررســی، برنامــه ریــزی و رایزنــی بــا نهــاد هــای فعــال در ایــن زمینــه 

اســت. آثــار مفهومــی توانایــی تلنگــر زدن بــه مــردم را دارنــد وبایــد بــه معــرض 

دیــد عمــوم گذاشــته شــوند تــا باعــث هوشــیاری فکــری آنهــا شــوند.

ارائــه ایــن آثــار بــا هــر روشــی ماننــد بیلبــورد، نــرش کاغــذی یــا اســتفاده از فضای 

مجــازی حتــی اگــر تعــداد کمــی از مــردم را بــا خــود همــراه کنــد ،عملــی شایســته 

و قابــل تقدیــر بــه حســاب  مــی آیــد.
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ــزا  دارد ق  سـوگواره  هــ عاشـورایی در پـیشربد  اهدا عا هــ



متولد ١٣٢٩، آشتیان

لیسانس ه�های تجسمی، دانشکده ه�های زیبا، دانشگاه تهران

رشکت در ´ایشگاه های متعدد طراحی، گرافیک و تصویرسازی در داخل و خارج از کشور

تألیف کتاب های سنگ ها، پرها، مجسمه سازی با خمیرکاغذ ،دکمه ها و آموزش تصویرسازی

عضو هیئت داوران چند ´ایشگاه و جشنواره ملی و بین املللی 

عضو هیئت داوران انتخاب اولیه آثار ´ایشگاه جهانی تصویرگران کتاب کودک

عضو هیئت داوران ´ایشگاه آثار تصویرگران کتاب کودک- ژاپن

عضو هیئت داوران پنجمین جشنواره ه� جوان در رشته تصویرسازی

تصویرسازی بیش از ٣٠ عنوان کتاب برای کودکان و نوجوانان

طراحی بیش از ٤٠ عنوان پوسرت برای جشنواره ها و ´ایشگاه های داخلی و بین املللی

دریافت جوایز متعدد از ´ایشگاه ها و جشنواره های معترب

برگزیده نخست اولین ´ایشگاه آسیایی تصویرگران کتاب کودک، ١٣٧٠

برگزیده هیئت داوران دومین ´ایشگاه گرافیک ایران برای بسته بندی جورچین

لوح تقدیر از پنجمین دوساالنه آثار طراحان گرافیک

لوح تقدیر هفتمین جشنواره کتاب کودک و نوجوان برای تصویرسازی کتاب «هرکس کاری 

داره»

دیپلم افتخار از جشنواره کتاب کودک و نوجوان برای تصویرسازی کتاب «چکاوک و 

چمنزار»

برگزیده عنوان «شایسته معرفی ویژه» از شورای کتاب کودک برای کتاب مجسمه سازی با 

خمیرکاغذ



۲۱۲۱
ســوگواره هــ� عاشــورایی مختــص حضــور جوانــان اســت و اســاتید بــزرگ در آن 

رشکــت ´ــی کنند.ضعــف هایــی در بعضــی آثــار مشــاهده مــی شــد کــه ایــن امــر 

بــه علــت حضــور خالقــان جــوان آنهــا بــود کــه در حــال تجربــه کــردن و جمــع 

آوری شــناخت هســتند. نــگاه ارزشــی در داوری هــا وجــود داشــت امــا ایــن امــر 

زمانــی درســت عرضــه مــی شــود کــه از تکینــک مناســبی اســتفاده شــود.

ه�منــدان همــواره بــرای رشکــت در جشــنواره هــا خــود را آمــاده مــی کننــد  امــا 

از اینکــه آثارشــان مــورد نقــد واقــع شــود هــراس دارنــد ولــی بایــد متصــور بــود 

کــه جشــنواره تنهــا یــک بخشــی از هــ� اســت و بــه معنــای äــام شــدن ه�منــد 

نیســت.این ســوگواره نبایــد درحــد یــک ´ایشــگاه باقــی Sانــد چــون اگــر ایــن 

ــی  ــر های ــود.در تصوی ــوان متصــور ب ــگاه  آن را ´ــی ت ــای جای ــه باشــد ارتق گون

کــه مشــاهده شــد کمــرت اثــری مــرا بــه خــود جــذب کــرد کــه ایــن بــه دلیــل درک 

نکــردن محتــوای اثــر و ضعــف تکنیکــی در ارائــه آن توســط ه�منــدان بــود کــه 

نتوانســت منجــر بــه تولیــد یــک اثــر خــوب شــود. طــرح فراخوانــی در خصــوص 

اهمیــت دادن برگــزار کننــدگان ســوگواره بــه آثــار خالقــی کــه از منظــر تکنیکــی 

و فرمــی در شــکلی عالــی عرضــه مــی شــوند، باعــث مــی شــود ه�منــد بــه اثــر 

خــود فکــر کنــد و بــا کیفیــت تــر آنــرا ارســال کنــد. همچنیــن بایــد تأکیــد شــود 

ــن  ــود.درج ای ــده خواهــد ب ــن کنن ــازآور و تعیی ــان امتی ــوع بی ــه فضاســازی ون ک

تغییــرات باعــث مــی شــود کیفیــت آثــار ارســالی نیــز متفــاوت شــوند و داوران 

نیــز در ارزیابــی خــود روی همیــن آیتــم هــا تأکیــد کننــد.

 بــه هــ� عاشــورایی درایــران آن طــور کــه بایــد پرداختــه نشــده اســت تــا حــدود 

زیــادی فرمالیســت شــده ایــم و از بحــث محتوایــی فاصلــه گرفتــه ایــم، همه چیز 

تنهــا در ســطح مانــده اســت و عمــق و مفهــوم کــه الزمــۀ اصلــی ایــن موضــوع 

ــری ام  ــام تصوی ــع اله ــه فراموشــی ســپرده شــده اســت.به شــخصه منب اســت ب

نقاشــی هــای قهــوه خانــه ای بــوده اســت، امــا امــروزه چــه منبعــی مــی خواهــد 

ه�منــد را یــاری کند.آمــوزش هــای هــ�ی مــا مــدون نیســت، ایــن موضــوع بــه 

جریــان هــ� کشــور رضبــه وارد مــی ســازد. هیــچ توازنــی میــان آمــوزش فــرم و 

محتــوا وجــود ندارد.محتــوا و فــرم بایــد در یــک راســتا باشــند، اگــر بــه یکــی از 

جنبــه هــا پرداختــه نشــود، کــم عمــق جلــوه مــی کنــد. بــه طــور کلــی پرداخــÙ به 

مســائل مذهبــی ســخت اســت و ه�منــد بــا محدودیــت هایــی روبــرو اســت  بــه 

همیــن جهــت داشــÙ دیــد عمیــق و تکنیــک در آن اولویــت دارد.

اعتــالی هــ� موضوعــی بــا ســفارش دادن و ح¬یــت کــردن همــراه اســت و بــرای 

ــت  ــه ای ح¬ی ــد حرف ــد از ه�من ــیم ، بای ــته باش ــه ای داش ــر حرف ــک اث ــه ی آنک

کنیم.مگــر در دنیــای هــ� چنــد اثــر مانــدگار باقــی مــی مانــد، بایــد از ه�منــدان 

ح¬یــت کــرد تــا اثــر مانــدگار خلــق کننــد و بــرای آینــدگان مانــدگار شــود.

ایــن متولــی اســت کــه باعــث تأثیــر مــی شــود، زمانــی کــه ح¬یــت وجــود داشــته 

باشــد، باعــث ارتقــا ســطح آگاهــی جامعــه و ســطح ه�جوهــا مــی شــود.

ــه  ــروزی در جامع ــ� ام ــد ه ــه بای ــرد بلک ــه ک ــته تکی ــ� گذش ــه ه ــوان ب ــی ت ´

جــاری شــود تــا ارتقــای آن را رقــم بزنــد. بایــد دولــت هزینــه کنــد، نقــاش گرســنه 

´ــی توانــد اثــر فاخــر تولیــد کنــد. نقاشــان نســل گذشــته رفتــه انــد بایــد بــرای  

حفــظ هــ� در آینــده از ه�منــدان نســل جدیــد ح¬یــت و آنهــا را معرفــی کنیــم.
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نی منـاســب اســ نیـــازمنــد  صتـــویررکدن یــ مــوضـــو ارز



متولد ١٣٣٤، سمنان 

محمدعلی بنی اسدی نقاش، تصویرگر، کاریکاتوریست و مجسمه سازی است که افزون بر 

تدریس در دانشگاه و تصویرگری کتاب، به تصویرگری در مجالت نیز می پردازد. او عالوه 

بر عضویت در هیئت علمی دانشگده ه�های زیبای تهران، تاکنون حدود ٨٠ کتاب ویژه 

کودکان و نوجوانان را تصویرسازی کرده است.

نگاه رشقی و بومی و کار مستمر در عرصه تصویرگری کودک به عنوان شاخص های کار 

بنی اسدی محسوب می شود.بنی اسدی از اعضای هیئت مؤسس و «رئیس هیئت مدیره 

نخستین دوره» انجمن تصویرگران کتاب و نوجوان است. وی با رشکت در بسیاری از 

جشنواره ها و دوساالنه های تجسمی توانسته جوایز و افتخارات زیادی را به دست آورد که 

از جمله این جوایز می توان به دیپلم افتخار ´ایشگاه کاریکاتور بوردیرا ایتالیا «١٣٦٨»، 

جایزه ویژه هیئت داوران ´ایشگاه کاریکاتور انگله فرانسه  «١٣٦٨»، تندیس هانس 

کریستین آندرسن از جشنواره روز جهانی کودک «١٣٨٤»، دیپلم افتخار نخستین ´ایشگاه 

تصویرگران کتاب کودک ایران «١٣٦٨»، تندیس طال و دیپلم افتخار سومین ´ایشگاه 

دوساالنه گرافیک ایران «١٣٧١»، دیپلم افتخار چهارمین ´ایشگاه دوساالنه گرافیک ایران 

«١٣٧٣» اشاره کرد. محمدعلی بنی اسدی به پیشنهاد کمیته جوایز شورای کتاب کودک در 

سال ١٣٨٩ به عنوان نامزد ایرانی جایزه جهانی انتخاب شد.

عالوه بر این وی داوری مسابقات ه�ی و عضویت در هیئت انتخاب آثار ´ایشگاه های 

بسیاری را برعهده داشته است. داوری و عضویت در هیئت انتخاب آثار چهارمین 

دوساالنه بین املللی کاریکاتور تهران ١٣٧٨، نهمین جشنواره کتاب کودک و نوجوان «رشته 

تصویرگری» ١٣٧٩، مسابقه بین املللی کاریکاتور گفت و گوی äدن ها مجله گل آقا، تهران 

١٣٧٩، پنجمین دوساالنه بین املللی کاریکاتور تهران ١٣٨٠، پنجمین دوساالنه تصویرگران 

کتاب کودک ایران ١٣٨١، هفتمین دوساالنه بین املللی کاریکاتور تهران ١٣٨٤ برخی از 

موارد قضاوت و داوری محمدعلی بنی اسدی است.

این ه�مند مدرک مجسمه سازی را از ه�ستان ک¬ل امللک در سال ١٣٥٣، مدرک انیمیشن 

را از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان در سال ١٣٥٥ کارشناسی ه�های تجسمی را 

از دانشکده ه�های زیبا دانشگاه تهران در سال ١٣٥٩ و کارشناسی ارشد تصویرسازی را از 

دانشکده ه�های زیبا دانشگاه تهران در سال ١٣٨٠ اخذ کرده است.



۲۳۲۳
ه�منــد بــرای تصویــر ســازی عاشــورایی بایــد انی¬تــور خوبــی باشــد ایــن روش 

بــه او در بــر قــرار کــردن ارتبــاط بهــرت بــا موضــوع و رســیدن بــه بیانــی موفــق 

بــرای مخاطــب کمــک خواهــد کــرد. 

ــد  ــدل شــکلی و احساســی در رون ــا دو م ــی در درون خــود ب ــری دین ــر گ تصوی

ــرو اســت. ــار روب ــد آث تولی

عــده ای از ه�منــدان بــا نقاشــی کــردن موضــوع عاشــورا فقــط ســعی در حفــظ 

نقــش روایتــی خــود دارنــد ولــی  ه�مندانــی نیــز هســتند کــه رصفــاً بــرای بوجــود 

آوردن احســاس در مخاطــب بــه خلــق اثــر مــی پردازنــد.

بــدون اســتفاده از عنــارص حســی نشــان دادن واقعیــت هــا بــرای مخاطــب  غیــر 

ممکــن اســت .

هــدف قــرار دادن حــس مخاطبــان و رشیــک کــردن آنهــا بــا ایــن ح¬ســه بــزرگ 

جــز بــا هــم صدایــی آنهــا  بــا واقعــه عاشــورا میــرس نیســت.

ــاختاری  ــروزی س ــورایی ام ــای عاش ــازی ه ــر س ــت تصوی ــده کیفی ــم بن ــه زع ب

فانتــزی پیــدا کــرده اســت و تصویــر ســازان کنونــی در بیــان عاشــورا ســعی دارنــد 

ــا ه�منــدان گذشــته نشــان دهنــد. خــود را متفــاوت ب

ه�منــد بایــد قبــل از ورود بــه ایــن حــوزه  رفتــار آئینــی انجــام داده باشــد تــا 

بتوانــد موفــق تــر عمــل کنــد.

ــتی از  آن  ــه درک درس ــانی ک ــرای کس ــوع ب ــن موض ــا ای ــه ب ــردن در رابط کار ک

ــدارد. ــر ن ــدی دیگ ــکالت، عای ــاد مش ــدا از ایج ــد  ج ندارن

از هر فردی انتظار ´ی رود که در این موضوع بتواند مؤثر عمل کند.

ــه شــناخت  ــه مســتلزم رســیدن ب ــق اثــری فاخــر در ایــن زمین ــرای خل ــد ب ه�من

ــت و درک واقعــه عاشــورا اســت. اهــل بی

بــا وجــود رسودن اشــعار زیــادی در زمینــه عاشــورا هنــوز شــعر محتشــم مــورد 

اســتفاده قــرار مــی گیــرد و ایــن نشــان مــی دهــد کــه  نقــش ارتبــاط  درونــی بــا 

موضــوع چــه انــدازه مهــم اســت.

ه�منــد بــرای بیــان موضــوع واقعــه کربــال شایســته نیســت از هــ� روز و ســبک 

انتزاعــی اســتفاده کنــد چــون کــه احتــ¬ل پاییــن آمــدن ارزش معنــوی اثــر وجــود 

دارد.در همیــن زمینــه ایجــاد فیلرتهایــی در پرداخــÙ بــه هــ� عاشــورایی  مهــم 

اســت و اگــر ایــن موضــوع وجــود نداشــته باشــد هــر کســی بــه خــودش اجــازه 

مــی دهــد تــا از هــر املانــی کــه تشــخیص داد اســتفاده کنــد و بــه ایــن موضــوع 

خدشــه وارد مــی آیــد. 

کارگاه هــا فقــط در دادن خــط مشــی مؤثــر هســتند ولــی در مــورد هــ� دینــی،  

فــرد خــودش بایــد بــه ایــن درک رســیده باشــد تــا بتوانــد اثــری فاخــر خلــق کنــد.

تصویــر گــران آئینــی در برقــراری ارتبــاط بــا عاشــورا بــه علــت شــناخت ایــن فضــا 

و کار مــداوم در ایــن زمینــه  موفــق تــر عمــل مــی کننــد.

در داوری هــا همــواره بــه علــت ســلیقه ای بــودن هــ� اختــالف نظــر وجــود دارد 

ــت را در انتخــاب  ــق اکRی ــی در مــورد داوری ســوگواره هــ� عاشــورایی تواف ول

هــا شــاهد بودیــم.
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متولد ١٣٤٢، تهران

کارشناسی ارتباطات تصویری از دانشگاه الزهرا ١٣٧٠

کارشناسی ارشد ارتباطات تصویری از دانشگاه تربیت مدرس ١٣٧٤

دکرتی طراحی و ه� از دانشگاه هونگیک – سئول- ١٣٨١

سوابق تدریس: ه�ستان هفده شهریور ١٣٦٤ - ١٣٧٢ 

دانشگاه علم و فرهنگ (پاره وقت) ١٣٨٥ - ١٣٨٣

دانشگاه الزهرا، عضو هیئت علمی دانشکده ه�، گروه ارتباط تصویری

رشکت در ´ایشگاه: اولین ´ایشگاه تصویرگران کتاب کودک، ١٣٦٨

´ایشگاه آسیایی آثار تصویرگران کتاب کودک، ١٣٧٠

´ایشگاه بین املللی آثار تصویرگران کتاب کودک، ١٣٧٢ برنده جایزه، اثر برگزیده هیئت 

داوران

برگزیده هیئت داوران: ´ایشگاه آثار برگزیده کتاب کودک شهر کتاب ١٣٧٤

´ایشگاه گروهی دانشگاه الزهرا در ´ایشگاه بین املللی ١٣٨٢

´ایشگاه گروهی دانشگاه الزهرا در ´ایشگاه بین املللی ١٣٨٤

´ایشگاه گروهی اساتید دانشگاه الزهرا، ١٣٨٢

´ایشگاه گروهی واقعه کربال، ١٣٨٢

´ایشگاه گروهی واقعه کربال، ١٣٨٣

´ایشگاه گروهی واقعه کربال، مجتمع فرهنگی ه�ی سوره، ١٣٨٤

´ایشگاه گروهی واقعه کربال، گالری مرشق، ١٣٨٥



۲۵۲۵
موضــوع عاشــورا بــا خاطــرات äــام مــردم مــا عجیــن شــده اســت. همــۀ ایرانیــان 

ــه نوعــی آن  ــد و ب از عــزاداری هــای دهــۀ اول عاشــورا نوســتالژی خاصــی دارن

واقعــه عظیــم بــرای همــه مــا آشــنا اســت. 

ه�منــد بــرای متفــاوت بــودن اثــرش نبایــد اقــدام بــه تولیــد هــر نــوع اثــری کنــد. 

حفــظ حریــم هــا در پرداخــÙ بــه  موضــوع  عاشــورا همــواره بایــد رعایــت شــود. 

ــن  ــدی در عی ــری جدی ــان تصوی ــال بی ــه دنب ــار ب ــاب آث ــأت داوران در انتخ هی

ــم. ــراری بودی ــای تک ــاهد کاره ــاز ش ــی ب ــود ول ــی ب ــدود زبان ــت ح رعای

کلیشــه هایــی کــه در تصویرگــری، ذهــن مــا را بــه خــود مشــغول کــرده اســت بــه 

خاطــر انتقــال رســانه هــا در بیــان ایــن موضــوع اســت. در تصویــر ســازی هــای 

ــا بــه جنبــه  ــوا مــی کوشــد ت ــوا روبــرو هســتیم. محت ــا فــرم و محت عاشــورایی ب

هــای معنــوی اثــر بپــردازد و فــرم نیــز بــه تکنیــک آثــار توجــه مــی کنــد.

ــه  ــا و ´ادهــا  ب ــد در اســتفاده از املانه ــت بای ــه خالقی ــرای رســیدن ب ــد ب ه�من

 Ùــ ــرای گف ــی ب ــد حرف ــا بتوان ــد ت ــدا کن ــت پی ــاص دس ــه ای خ ــناخت و عالق ش

داشــته باشــد.آثار بعضــی از ه�منــدان دســتخوش مضامیــن تکــراری و کلیشــه ای 

شــده بــود و تغییــرات اندکــی در کارهــا مالحظــه مــی شــد.

ــق  ــه ای خل ــدان حرف ــر عاشــورایی توســط ه�من ــا موضــوع تصاوی ــه ب ــاری ک آث

مــی شــود احســاس آدم را بــه پــرواز در مــی آورد و بــه موضــوع جنبــۀ عرفانــی 

مــی دهــد کــه ایــن را مــی تــوان  درحساســیت هــای بــرصی و نــگاه منحــرص بــه 

فــرد آنهــا خالصــه  کــرد.

فراگیــر بــودن موضــوع عاشــورا در میــان ایرانیــان رواج دارد و هیــچ انســانی در 

جامعــه ایــران بــا مفهــوم عاشــورا بیگانــه نیســت ودر طــول زندگــی خــود نــگاه 

ویــژه ای بــه آن دارد.

میــزان عشــق وعالقــۀ تصویــر گــران بــه واقعــۀ عاشــورا درآثارشــان مســترت اســت 

هــر ه�منــد بــه نوعــی در درون خــود بــا ایــن واقعــۀ بــزرگ احســاس همــدردی 

و دل بســتگی مــی کنــد امــا ایــن کــه بخواهیــم میــزان آن را بســنجیم بایــد بــا 

دیــدن آثارشــان بــه ایــن نتیجــه پــی بــرد.

نقــش هدایــت گــر ه�منــدان پیشکســوت در ارتقــای هــ� دینــی و معرفتــی و 

دادن خــط مشــی ، ایــده پــردازی و... بــه ه�منــدان  جــوان غیــر قابــل وصــف 

اســت و مــی تــوان از راهن¬یــی آنهــا بــرای تربیــت ایــن ه�منــدان اســتفاده کــرد.

در انتخــاب ها،معنــا گرایــی و فــرم آثاریکــی از مــوارد ارزشــگزار بــود کــه توســط 

تیــم داوران مــورد توجــه قــرار مــی گرفــت.

ــن  ــود و ای ــده  ب ــیده ش ــوان  کش ــودک و نوج ــنی ک ــه س ای ــا دو́ر ــار ب ــR آث اک

موضــوع  در داوری نیــز تحــت الشــعاع قــرار گرفــت البتــه بــه دور از ایــن 

ــد. ــده بودن ــه ش ــاب ارائ ــد کت ــول و در ح ــل قب ــا قاب ــوع، کاره موض

داوران در انتخــاب هــای خــود خیلــی حساســیت داشــتند تــا فانتــزی بــودن، آثــار 

ــان  ــال از بی ــن ح ــود و در عی ــه نش ــار کلیش ــد و دچ ــارج نکن ــت خ را از معنوی

جدیــد ، ارزش تکنیکــی و  تجســمی اثــر  نیــز اســتقبال مــی کردنــد.

ــۀ  ــه جنب ــا ب ــتند ت ــر داش ــد نظ ــه را م ــن نکت ــود ای ــای خ ــاب ه داوران در انتخ

معنایــی و معنــوی موضــوع عاشــورا آســیبی وارد نشــود و درعیــن حــال کارهــای 

ــد. ــدا نکن ــه ســوگواره راه پی کلیشــه ای ب
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