
اسـتاد مهرزمـان فخارمنفـرد، متولد سـال 1332 در شـهرری، دارای مدرک 

درجه یک هرنی از وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـامی در رشـته گل و مرغ، 

نگارگـری را نـزد اسـاتیدی چون سوسـن آبادی، علـی ارشاقی، علی مطیع  

فراگرفـت و رشـته های تذهیـب، گل و مرغ، هرنهای الکی، نقاشـی روی 

چوب، نقاشـی روی شیشـه و پشـت شیشـه و آب رنگ پرداز را نزد استاد 

بیـوک احمـری آموخته اسـت. وی تاکنـون چندین منایشـگاه گروهی در 

داخل و خارج از کشور و یک منایشگاه انفرادی داشته است. فخارمنفرد 

بـا ابتـکاری کـه در هـرن گل و مـرغ داشـته موفـق بـه کسـب رتبه هـای 

مختلـف هـرنی شـده اسـت. از منایشـگا ه ها و رتبه هـای کسـب شـده 

ازسـوی ایـن هرنمنـد می توان مـوارد زیر را برشـمرد:

نخستین منایشگاه آثار هرنمندان زن کشور سازمان میراث فرهنگی 1373؛ 

)در رشته نقاشی زیر الکی، قلمدان، مینیاتور(؛ دریافت لوح تقدیر.                  

دومین منایشگاه دوساالنه نگارگری ایران 1374؛ در رشته تذهیب گل و 

مرغ )لوح افتخار( و در رشته نگارگری )لوح تقدیر(.

چهارمین دوساالنه نگارگری 1379؛ در رشته گل و مرغ )تندیس و لوح 

افتخار(، در این اثر برگزیده با عنوان"قدر مجموعه گل مرغ سحر داند و 

بس"، برای اولین بار در هرن الکی، کادر شکسته شد.

جشنواره علمی فرهنگی هرنی زنان نام آور؛ لوح تقدیر. 

دومین جشنواره فرهنگی هرنی مهر1380؛ نفر برگزیده و دریافت دیپلم 

افتخار.

دومین منایشگاه پیشکسوتان هرنهای سنتی 1383؛ لوح تقدیر.

نهمین منایشگاه بین امللی قرآن؛ نفر اول در رشته گل و مرغ.

پنجمین منایشگاه دوساالنه نگارگری؛ داور در رشته گل و مرغ.

ششمین منایشگاه دوساالنه نگارگری 1385؛ برگزیده رشته گل و مرغ، 

دریافت تندیس و لوح افتخار )استفاده از گل های پنبه برای اولین بار در 

هرن گل و مرغ(. 

دومین منایشگاه هرنی بانوان قرآن پژوه 1385؛ برگزیده در رشته گل و مرغ. 

دریافت لوح تقدیر از سفارت اوستیای شاملی.

منایشگاه بین املللی هرنهای اسامی کویت 1388؛ دریافت لوح تقدیر از 

وزارت اوقاف کویت.

هفتمین دوساالنه نگارگری ایران 1388؛ تندیس و لوح افتخار در رشته 

گل و مرغ.

هشتمین دوساالنه نگارگری؛ لوح سپاس.

هجدهمین منایشگاه بین املللی قرآن کریم 1389؛ داور در رشته گل و مرغ.

نخستین جشنواره هرنهای معارص اسامی طواف تا والیت؛ لوح سپاس.

اولین جشنواره فرهنگی و هرنی پروانه های امید 1393؛ داور.

بیست و یکمین جشنواره ملی هرنهای تجسمی جوانان 1393؛ داور.

بیست وسومین منایشگاه بین املللی قرآن کریم 1394؛ داور در رشته 

نگارگری.

بیست و سومین جشنواره ملی هرنهای تجسمی جوانان 1395؛ داور در 

رشته نگارگری. 

به بهانه برگزاری پنجمین دوسـاالنه تذهیب های قرآنی و حضور ایشـان 

در بخـش داوری گل و مـرغ، آسـتان هـرن گفت وگویی تخصصی پیرامون 

نگارگـری و هرنالکی با ایشـان داشـته اسـت کـه در ادامه می خوانید.
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روش هـای آمـوزش سـنتی و معارص در حـوزۀ نگارگری به خصوص 

نقاشـی گل و مرغ را چگونـه ارزیابی می کنید؟

آمـوزش اسـتاد و شـاگردی بـرای هرنهـای سـنتی نتیجـه ا ی بسـیار 

رسیع تـر و بهـر درپـی دارد، بـه ایـن دلیـل کـه وقتـی شـاگردی بـرای 

یادگیـری اقـدام می کنـد، به هرحـال هفتـه ای یـک یـا دوبـار نزد اسـتاد 

مـی رود و خـود را ملـزم بـه گـوش دادن، انجـام کار و مطالعات بیشـر، 

به صـورت انفـرادی، می کنـد و مطمئنـاً ایـن روش نتیجـه ای مطلوب تر 

خواهـد داشـت، اّمـا متأسـفانه از زمانـی کـه هرنهای سـنتی به صورت 

رشـتۀ تحصیلـی در دانشـگاه ها تدریـس می شـود و آمـوزش سـنتی به 

آمـوزش آکادمیـک تغییـر یافتـه، یادگیـری اصولـی ایـن هرنهـا دچـار 

خدشـه شـده اسـت، چـرا کـه از اسـاتید بنـام اسـتفاده منی شـود و 

شـاگردانی در دانشـگاه ها تدریـس می کننـد کـه خود هنـوز به مرحلۀ 

اسـتادی نرسـیده اند و تجربیات کافی ندارند، درنتیجـه از یک کاس30 

تـا 50 نفـره، تنهـا ممکـن اسـت چهار نفر عشـق بـه یادگیـری این هرن 

را داشـته باشـند و بقیـه به اجبار، بـرای اینکه  واحـدی را بگذرانند وارد 

کاس شـوند. از دیـد مـن تاکنـون دانشـگاه های مـا در زمینـۀ هرنهای 

سنتی نتوانسته  هرنمندی را تحویل جامعه بدهد. بنابراین هامن روش 

شـاگرد و اسـتادی اسـت کـه هرنمنـد تربیـت می کند.        

آیـا در روش سـنتی آداب خاصـی مـّد نظـر قـرار می گیـرد کـه در 

آمـوزش آکادمیـک رایج نیسـت؟

قاعدتـاً وقتـی کنـار یـک اسـتاد کارکشـته و ذوالفنـون می نشـینیم 

و سـاعت ها از او تعلیـم می گیریـم، حتـی نفـس اسـتاد در مـا تأثیـر 

از زمانـی کـه  تربیـت بشـویم،  بایـد ادب بشـویم،  اّول  می گـذارد. 

بـرای مـا تعییـن می کننـد؛ رس موقـع رفـن، وارد کاس شـدن، طـرز 

برخوردمان با اسـتاد، اینها خیلی مهم اسـت. اینها شـاگرد را می سـازد. 

اگـر توجـه کـرده باشـید بیشـر هرنمنـدان هرنهـای سـنتی، آدم هایی 

آرام و افتـاده  هسـتند، امـکان نـدارد از کنـار کسـی رد شـوند و سـام 

نکننـد. بـه هـر حـال اینهـا بـرای ما درس اسـت کـه فکـر منی کنم در 

دانشـگاه ها بـه چنیـن نـکات خاصـی توجه شـود. ما دانشـجویانی را 

می بینیـم کـه بـدون اینکـه آن ادب و آداب الزم را رعایت کنند، رساغ 

اسـاتید می رونـد و منی تواننـد بـا روح هرنمنـد اسـتاد ارتبـاط برقـرار 

کننـد، رفتارشـان تربیت نشـده و خشـن اسـت. البتـه همـه این طـور 

نیسـتند ولـی برخـی تـا انـدازه ای خـام و تعلیم ندیده انـد کـه حتـی 

اسـتاد راضـی منی شـود بایسـتد و با آنها هـم کام شـود. از نظر تعلیم 

هـم اشـتباهات بسـیاری در دانشـگاه ها رایـج اسـت، مثـاً خامنـی با 

مـن متـاس گرفـت و گفـت که عاشـق مینیاتور بـوده اسـت، اما چون 

استادشـان در دانشـگاه، خـودش صـورت را بـا قلـم مـو کار می کرده، 

ایـن دانشـجو منی توانسـته فی البداهـه  صـورت را بـا قلـم کار کنـد 

و ایـن کار را کنارگذاشـته اسـت. برایـش توضیـح دادم کـه ایـن روش 

اشـتباه اسـت. گفـت متأسـفانه دیگـر منی تواند آن دلبسـتگی سـابق 

را داشـته باشـد. بـه نظـر مـن ایـن روش برای یـک شـاگرد مبتدی که 

اّولین بار اسـت می خواهد صورت بسـازد، بسـیار اشـتباه اسـت. روش 

درسـت ایـن اسـت کـه اّول طراحـی کنـد، طـرح را روی کاغذ بیـاورد، 

روی رنـگ بـا مـداد خیلـی کم رنـگ اجـرا کنـد آن چنان کـه رّد مـداد 

روی کاغـذ منانـد، بعـد با رنـگ اُخرا قلم گیری کند و بعـد از آن رشوع 

بـه سـاخت و سـاز کنـد. ایـن روش، هـم بـه شـاگرد آرامـش می دهد 

و هـم نتیجـۀ مطلوبـی در پی دارد. اینکه اسـتادی با50 سـال تجربه، 

از شـاگردش بخواهـد هامننـد خـود او، فی البداهه، با قلـم روی رنگ 

صورت کار کند، بدیهی اسـت که شـاگرد مبتدی منی تواند این شـیوه 

را به طـور صحیـح یـاد بگیـرد و همیـن امـر باعـث می شـود کـه از 

ادامـۀ کار زده شـود. دربـارۀ متـام جزییـات، کار همین طـور اسـت؛ 

از فضـای زمینـه، کـوه و تپـه و درخـت و آب تـا طـرح و نقـش بنـا 

و کاشـی کاری و آجـرکاری و چوب سـازی و هـر چیـزی کـه هسـت، 

هـر یـک اصولـی دارد کـه بایـد قـدم بـه قدم بـه شـاگرد آمـوزش داده 

شـود و اگـر بخواهیـم یک جـا بـه او بگوییـم که بـرو ایـن کار را بکن و 

نفهمـد کـه می خواهـد چـه کار کنـد، به بی راهه کشـیده می شـود. در 

بسـیاری از طراحی هـا و اجـرای نقـوش کاشـی کاری  نیـز چنین ضعفی 

دیـده می شـود. مثـاً در برخـی آثار نگارگری کـه در ابعادی بسـیارریز 

انجـام می شـود، منی توانیـم بـرای طراحـی نقـوش کاشـی کاری از پرگار 

اسـتفاده کنیـم و اگـر بخواهیـم حتی روی کاغذ پوسـتی، طـرح را اجرا 

کنیـم و بعـد آن را منتقـل کنیـم، بـاز هم خطـا پیدا می کند که روشـی 

غلط اسـت. 

مـا در اجـرای نقـوش کاشـی کاری اصولـی داریـم کـه به وسـیلۀ 

دو قالـب اجـرا می شـود. ایـن دو قالـب را بـا خط کـش یـا اشـل در 

ابعـاد کوچک تـر به وسـیلۀ گونیـا می توانیـم بـا مـداد روی اصـل کار، 

طراحـی و پـس از آن موتیف هـا را یـک بـه یک اجرا کنیـم. این روش 

بسـیار سـاده اسـت کـه بعـد از سـال ها تجربـه بـه آن رسـیده ام. بـه 

خاطـر مـی آورم کـه یکـی از آثارم را سـیزده بار شسـتم، چـون روش را 

منی دانسـتم، بعـد از بـار سـیزدهم کـه مجبـور شـدم از وایتکـس هم 

اسـتفاده کنـم، به نتیجۀ نهایی رسـیدم. هرن نگارگری ما امـروز از این 

مسـائل تقریبـاً  به دور اسـت. خیلی از هرنمندان نـه طراحی و اجرای 

کاشـی کاری می داننـد نـه آجـرکاری، نـه چوب سـازی، نـه آن فضـای 

داخـل بنـا و چگونگـی ترکیب بنـدی و سـاخت اینهـا را. متأسـفانه 

منونه هایـی کـه ذکرشـد غالبـاً اشـتباه بـه شـاگرد منتقل می شـود. 

آیـا می تـوان نتیجه گرفـت در آموزش های جدیـد، مزیت و نقطه 

قّوتـی نسـبت به آموزش سـنتی منی بینید؟

حقیقتـش مـن تـا امروز ندیـدم، حاال مـدت خیلی کوتاهی اسـت که 

هرن نگارگری وارد دانشـگاه شـده است. شـاید خیلی زمان بگذرد تا خود 

اسـتادها اسـتادتر بشـوند و روش تعیلم شـان درسـت شـود، ولی این امر 

مسـتلزم این اسـت که خودشـان هم به دنبال یادگیری صحیح باشـند. 



 احتـاالً الگوبـرداری از طـرح  دروس غربـی در هرنهـای سـنتی 

باعـث ایـن معضـات شـده اسـت؟

ایـن هـم از گزینه هـای قابل تأمـل اسـت امـا مـن فکـر می کنم به 

دلیـل رقابـت ناسـاملی کـه بـرای ورود بـه کرسـی دانشـگاه ها وجـود 

دارد ایـن مشـکات به وجـود آمـده اسـت. بعضـی اگـر مّدت هـا از 

رضورت وجـود دانشـگاه بـرای رشـتۀ هرنهـای سـنتی می گفتنـد بـه 

ایـن منظـور بـود کـه اطرافیـان خودشـان را وارد دانشـگاه کننـد. مـا 

اسـتادهای خیلـی خوبـی داریـم کـه هرگـز از آنها نخواسـتند که یک 

سـاعت برونـد در دانشـگاه ها بـا بچه هـا کار کننـد. متأسـفانه سـعی 

می شـود اسـتادهای قدیمـی را تـا جایـی کـه می شـود پنهـان کننـد و 

نگذارنـد معرفی شـوند.    

حساسـیت های هرنمندانـه ای که یـک هرنمند گل و مـرغ کار باید 

در کارش داشـته باشـد، بـا توجه بـه طی چه مراحـل و روندی اتفاق 

می افتد؟

 هرنمنـد گل و مـرغ کار تـا انـدازه ای قضیـه اش فـرق می کنـد. حرف 

از گل و مـرغ کـه می آیـد می توانیـم هرنمندان را به دو دسـته تقسـیم 

کنیـم: یـک عـده کـه می نشـینند و بـا هـامن دسـت مایه هایی کـه از 

قبـل داشـته اند، کار می کننـد، هـامن گل های ریز و درشـتی کـه از قبل 

داشـتیم اسـتفاده می شـود و بـا هامن هـا ترکیب بنـدی می کننـد و اثر، 

بسـیار اسـتادانه هم ساخته می شود. یک شـکل دیگر گل  و  مرغ کاری، 

ایـن اسـت کـه شـناخت نسـبت بـه طبیعـت داشـته باشـند. وقتـی ما 

نسـبت به طبیعت شناخت داشته باشـیم، از نظر اخاقی هم متفاوت 

می شـویم. شـام وقتـی یـک سـاعت در باغچـه ای، باغی، جنگلـی قدم 

می زنیـد و بـه دنبـال گل هـای وحشـی ریـز هسـتید، این را با عشـق و 

عاقـه یـا عکاسـی می کنید یا می چینیـد و  طراحی می کنیـد و این امر 

قاعدتاً، روی اخاق شـام اثر خواهد گذاشـت، در مقایسـه با کسـی که 

بـدون شـناخت کار می کنـد. هرنمند با این روش خودبه خود در مسـیر 

نـوآوری و خاقیـت قـرار می گیرد. برای من همیشـه سـؤال بود که چرا 

بـرای تذهیـب، همیشـه باید از گل های پنج پر اسـتفاده کنیـم. این قدر 

خداونـد دارد به رسعـت می آفرینـد، مـا هـم بایـد برویـم و پیـدا کنیم. 

یعنـی شـام هـر بار کـه برویـد در جاهایی که ایـن گل ها وجـود دارند، 

می بینیـد فرضـاً بوتۀ رسخس را خداوند آفریده ولی چیز دیگری اسـت، 

یـک دنیا زیبایی به آن اضافه شـده اسـت. در هر رشایطـی، از نظر آب 

و هـوا، از نظـر آب و خـاک، کـود دادن، رسـیدگی و... فـرم ایـن گل هـا 

بـا هـم فـرق می کنـد. بنابرایـن هرنمنـدی کـه گل و مـرغ کار می کنـد 

خـودش بایـد بـه جسـت وجو بـرود و پیـدا کند. هـدف ما این نیسـت 

کـه تابلویـی ارائـه بدهیـم، مـا می خواهیم خودمـان را بسـازیم، وقتی 

خودمـان سـاخته شـدیم مطمئنـاً آثار مـا نیـز روی اطرافیـان و جامعه 

تأثیرگـذار خواهـد بود. تحقیق و پژوهش در طبیعت بسـیار بااهمیت 

اسـت، بـه نظـر من بزرگریـن اسـتادمان طبیعت اسـت و خیلی خوب 

می توانیـم از آن درس بگیریـم. دیـدی کـه یک نفر نسـبت به یک بوتۀ 

گل دارد بـا دیـد دیگـری بسـیار متفاوت اسـت، حتی سـاعتی که شـام 

بـه نظـارۀ یـک گل می پردازیـد؛ اگـر سـاعت یـازده صبح برویـد و یک 

بوتۀ گل رز یا یگ گل دیگر را ببینید با سـاعت چهار بعدازظهر خیلی 

متفاوت اسـت. گل ها دامئاً در حال تغییر هسـتند. بنابراین هر هرنمند 

می توانـد حتـی از روی یـک شـاخه گل در سـاعات مختلـف طرح های 

مختلف ارائـه بدهد. 

فرآینـد طراحـی گل به صـورت ویژه در نقاشـی گل و مرغ چگونه 

صـورت می گیرد؟

هـدف از گل و مـرغ اجـرای عیـن بـه عیـن و دقیـق از طبیعـت 

نیسـت. مـا در ذهن مـان برداشـتی را کـه از طبیعـت داریـم، پاالیش 



می کنیـم و بـه سـاده ترین شـکل ممکـن اجـرا می کنیـم. جاهایـی 

ممکـن اسـت از بوته هـای گل، خیلـی چیزهـا حذف یا کوچک شـود، 

ممکـن اسـت بـزرگ شـود، تغییراتـی کـه انجـام می شـود نتیجـه اش 

می شـود ایـن گل و مرغـی کـه می بینیـد. در هـرن گل و مـرغ جـای 

مانور بسـیار زیادی داریم. هرن گل و مرغ ما سـالیان سـال اسـت که 

نـه بـه تعـدادش اضافـه شـده و نـه شـکل گل هـا تغییـری کـرده، این 

گل هـا هامن دسـت مایه هایی اسـت که هرنمنـدان مـا از روی آن کار 

می کننـد. ایـن امـر نیـاز بـه تعلیـم دارد، یعنی مـا بایـد هرنجویانی را 

کـه عاقه منـد هسـتند، بـه طبیعـت بربیـم و بـا آنهـا صحبـت کنیـم، 

گل را انتخـاب کنیـم، از بین پنج شـاخه گل ممکن اسـت یکـی از آنها 

زیبایـی مّدنظـر مـا را بـرای اجـرا داشـته باشـد. آن وقـت می توانیـم 

روی آن، کار کنیـم. سـه گونه می شـود کار کـرد: می شـود تصویر را به 

خاطـر سـپرد کـه من ایـن را مقـداری ضعیـف می دانم چـون حافظۀ 

مـا امـروز این قدر قوی نیسـت که بـرای اجرا، کلیـات را محفوظ نگه 

دارد. می تـوان عکاسـی کـرد و می تـوان این گل ها را چیـد، البته چون 

عـکاس هـم فقـط یک جهت را نشـان می دهد، روش آخر بهر اسـت 

چـون می تـوان از جهـات مختلـف طراحـی کـرد و زیباترین شـکل را 

بـرای اجـرا انتخـاب منود.  

دربـارۀ نحـوۀ اجـرای گل و مـرغ به صـورت سـنتی و همچنیـن 

تفاوت هـای آن بـا شـیوۀ اجـرای نگارگری، تذهیب و تشـعیر توضیح 

بفرمایید. 

اجـرای آثـار گل و مـرغ بـه دوگونـه اسـت: یـا بـر روی کاغذهایی 

کـه بـا رنگ هـای طبیعی رنگ شـده، اجرا می شـود یـا کل زمینـه ابتدا 

رنگ آمیـزی شـده و رنـگ زمینـۀ جسـمی انداختـه می شـود، پـس از 

آن گل هـا یکی یکـی رنـگ می شـود و بـا رنگ هـای گـواش سـاخت و 

سـاز می شـود. شـیوه ای کـه در دورۀ زنـد بـه کار می رفـت و بـه دورۀ 

قاجار هم کشـیده شـده خیلی زیباسـت، به هر دو شـیوه کار شـده 

و آثـار بسـیار نفیسـی به جـا مانده ولـی بیشـر روی کاغذهایی که با 

رنگ هـای طبیعـی مثل پوسـت انـار، پوسـت بادمجان، پوسـت گردو 

و رنـگ حنـا، رُنـاس و خیلـی رنگ هـای طبیعـی دیگـر کـه کاغـذ را 

می توانـد از سـفیدی دربیـاورد، اجرا شـده اسـت. در قدیم رنگ هایی 

را اسـتفاده می کردنـد کـه گیاهـی بـوده و منشـاء طبیعـی داشـته، 

امـروزه چـون آن قـدر فرصـت نداریـم کـه دنبـال رنگ هـای طبیعـی 

برویـم، خودمـان آنهـا را بسـاییم و بـه عمـل بیاوریـم، از رنگ هـای 

گـواش اسـتفاده می کنیـم و در مرحلـۀ بعـد بـرای سـاخت و سـاز از 

آبرنـگ اسـتفاده می شـود. از نظـر پـرداز در اکـر آثـار امـروزی فقط 

از یـک شـیوه اسـتفاده می شـود، درصورتی که مـا در قدیـم پردازهای 

مختلفـی داشـتیم و منونه هـای خوبـی از آنهـا امـروزه بـه دسـت مـا 

رسـیده اسـت. چـه روی قلمـدان و روی جلدهـا یـا آثـار روی کاغـذ. 

آن جایـی کـه نیـاز دارد تنـۀ درخت یک پـرداز عمودی افقـی بخورد و 

کاماً بافت را نشـان دهد از آن پرداز اسـتفاده شـده اسـت. آن جایی 

کـه لبـاس، یـک پـرداز خـاص می خواهـد، از آن پـرداز خاص اسـتفاده 

شـده اسـت. این طـور نبوده اسـت کـه مثل امـروز صـورت و لباس و 

تنـۀ درخـت و بـرگ و کـوه و دشـت، همـه را با یـک نوع پـرداز اجرا 

کننـد. پردازهـای مختلفـی داریم. شـاید حـدود هفت یا هشـت نوع 

پـرداز داریـم کـه منونه هـای آن موجـود اسـت. گل و مـرغ خـودش 

یک شـاخۀ مسـتقل اسـت و دامنۀ بسـیار وسـیعی هم دارد اما همۀ 

اینهـا بـه این گونـه اجـرا می شـود کـه اّول طراحـی شـده بعـد روی 

کاغـذ پوسـتی اجـرا می شـود و بعـد از آن، بـه کاغـذ اصلـی منتقـل 

می شـود. ایـن کاغـذ اصلی هـم می تواند رنگ شـود، آهارمهره شـود، 

یعنـی کامـاً بـه عمل بیاید، بعد روی آن اجرا داشـته باشـیم، یا اینکه 

اصـاً رنـگ نشـود ولـی آهارمهـره را حتـامً می خواهـد. ممکن اسـت 



روی متـام کاغـذ رنـگ قـرار بگیـرد یـا اگـر تشـعیر و گل و مـرغ و 

تذهیبـی هسـت فقط یـک زمینۀ مایم ایجاد شـود تا سـفیدی کاغذ 

گرفتـه شـده، چشـم اذیـت نشـود. بعـد از اجـرای طـرح روی کاغـذ، 

قلم گیـری مایـم بـا اُخـرا خواهیـم داشـت، ایـن کار حتامً بایـد انجام 

شـود. مـن کارهایـی را دیـدم کـه مدادهـا پـاک نشـده بـود درنتیجـه 

رنـگ را کثیـف کـرده بـود. وقتـی کـه بـه مرحلـۀ قلم گیـری بـا اُخـرا 

رسـید و متـام شـد، مدادی هـا را پـاک می کنیـم تـا کاغـذ متیـز شـود و  

بعـد رشوع  بـه رنگ آمیـزی می کنیـم کـه آن هـم مرحلـه بـه مرحلـه 

اسـت: اّول بایـد طـا گذاشـته شـود، مهـره زده شـود و بعـد از آن، 

رنگ هـای دیگـر بـه ترتیـب کنـار هـم قـرار گیرنـد. اّمـا در خصـوص 

رنـگ بایـد گفـت رنگ هایی که در هرن گل و مرغ اسـتفاده می شـود، 

قاعدتـاً محدودتـر اسـت. ما هیچ وقت رنگ خاکسـری نداریـم، انواع 

خاکسـری در هـرن گل و مـرغ جایـی ندارنـد ولـی در هـرن نگارگـری 

ممکـن اسـت در بسـیاری از جاهـا اسـتفاده شـود. رنگ هایـی که در 

هـرن گل و مـرغ اسـتفاده می شـوند بسـیار شـفاف، خوش رنـگ و 

متنوع انـد، سـبزها و صورتی هـای مختلـف و زرد و بنفـش کـه ایـن 

صورتی هـا پـس از سـایه زدن تبدیـل به رسخ بسـیار زیبایی می شـود.

زیرسازی کاغذ در آثار الکی چگونه انجام می شود؟ 

کاغـذی کـه ما برای نگارگری اسـتفاده می کنیم بایـد صاف و صیقلی 

باشـد، خود کاغذ خلل و فرجی دارد که با آهارزدن پُر می شـود درنتیجه 

طایی که می خواهیم روی این کاغذ بنشـانیم جلوۀ بهری پیدا می کند. 

بـا آهـارزدن بـه چسـب کمـری احتیـاج اسـت و وقتـی چسـب کمـری 

اسـتفاده شـود، طا تأللؤ بیشـری پیـدا می کنـد. در ایـران از آهارمهره با 

نشاسـته اسـتفاده می شـود، در ترکیـه بـا سـفیدۀ تخم مـرغ، در چیـن با 

لعـاب برنـج. امروزه خیلی از هرنمندان خوشـنویس مـا از کاغذهای ترک 

اسـتفاده می کننـد. بسـته به حس و حـال هرنمند، اگر سـفیدۀ تخم مرغ 

خـوب اجـرا نشـود، کاغـذ و رنـگ را تـرَک می دهـد. امـروزه کاغذهـای 

درجه دویـی در بـازار وجـود دارد کـه سـطح بسـیار ترک خـورده ای دارند 

ولـی هرنمنـدان از آن اسـتفاده می کنند، ترک هایی که احتاملش هسـت 

در آینده باعث ریختگی رنگ شـود. روش آهارزدن ما به دوگونه اسـت، 

هـم می توانیـم سـطح روی کاغـذ را آهـار بزنیـم بعـد مهره کنیـم و هم 

می توانیـم کاغـذ را غوطه ور کنیـم، یعنی بعد از اینکه نشاسـته را داخل 

آب رسد حـل کردیـم و بـا حـرارت مقـداری بـه قـوام آوردیم، با دسـت یا 

بـا اسـفنج یـا قلم مو کاغـذ بیاوریم. در قدیم چون بیشـر کاغذهـا دورو 

اسـتفاده می شـده کاغذ را در نشاسـته غوطه ور کرده و از هر دو طرفش 

اسـتفاده می کردنـد. پـس اوّل کاغـذ بایـد رنگ شـود، با هـر رنگ گیاهی 

که می پسـندیم، سـبز یا قهوه ای یا...، دوم آهار بخورد، مهره شـود، و بعد 

از آن رشوع  کنیـم بـه اجرای کار.

بـرای آثـار الکـی، من تقریبـاً ندیدم که کسـی مقوای کارش را بسـازد 

چـون بـه هر حـال، به مـرور زمان ایـن مقوا تـاب برمی دارد. روشـی که 

مـن بلـدم اجـرا کنم بـه این صورت اسـت که برای اسـتحکام بخشـیدن 

بـه مقـوا از رسیشـم حیوانی اسـتفاده می کنم. من، شـخصاً بعـد از این 

کـه رسیشـم را بـه عمل آوردم مقـوا را در آن غوطه ور می کنم. رسیشـم 

حیوانـی بسـیار بدبـو اسـت ولـی از نظـر کیفیـت فوق العـاده اسـت و 

به صـورت تکـه تکـه در بـازار وجـوددارد کـه حتـامً باید شسـته و با آب 

جـوش حل شـود. شـاید اگر الزم باشـد روی حـرارت مایم قـوام بیاید و 

صـاف شـود تـا اگـر با چیـزی مخلوط اسـت، از بین برود و چسـبی متیز 

به دسـت آید، چسـبی کـه از نظر غلظت تقریبـاً به اندازۀ رشبت باشـد، 

چـون اگر غلیظ تر باشـد به خـورد کاغذ منی رود و احتـامل ورقه و کنده 

شـدن آن وجـود دارد. بایـد غلظـت آن بـه انـدازه ای باشـد کـه وقتی که 

مقـوا را درونـش می خوابانیـم، کامـاً تـا مغـز مقوا اثـر کند، بعـد از آن، 

مقـوا را درمی آوریـم، اضافـی چسـبش را می گیریـم و خیلـی بااحتیـاط 

زیـر پـرس می گذاریـم تـا متام ایـن الیه ها به هم بچسـبد، بعـد اگر نیاز 

بـود، می توانیـم با یک سـمبادۀ خیلی نرم طاسـاب، آن را صیقلی کنیم 

و مراحـل بعـدی را انجـام بدهیـم. مقوایـی کـه بـا ایـن روش به دسـت 

می آیـد، تقریبـاً غیرممکـن اسـت کـه در آینـده تـاب بـردارد چـون بـه 

هـر حـال در اثـر رسمـا و گرمـا و اختـاف درجـه این امر طبیعی اسـت، 

کارهـای مـا تـاب برمی دارد و به مرور زمان ممکن اسـت الیه الیه شـده، 

از هـم جـدا شـود یا رنگ و روغـن آن بریزد. برای پاپیه ماشـه کردن، من 

تجربه هایـی دارم، امـروز می بینـم خیلی هـا می گویند رسیـش! به نظر 

مـن ایـن کار غلـط اسـت، اوالً رسیـش معایبی دارد؛ بسـیار زود خشـک 

می شـود و هـر کاری کـه بکنیم آن حالـت روان بودن رسیشـم را ندارد. 

رسیشـم برای پاپیه ماشـه بسـیار خوب جواب داده، بعد از اینکه با قلم، 

الیه الیـه بـه کاغذ رسیشـم زدید، آنهـا را به یکدیگر چسـبانده، بگذارید 

خشـک  شـود و بعد الیۀ بعدی را بچسـبانید، در این  صورت، الیۀ بعدی 

از نظـر اسـتحکام، دقیقاً مثل چوب می شـود.

رسیـش منشـاء گیاهی ولی رسیشـم منشـاء حیوانـی دارد. بـرای آثار 

الکی ما، رسیشـم بسـیار مناسـب است. رسیشم تقریباً به دو گونه تهیه 

می شـود. این توضیحات را اسـتاد قزلباش در کتاب »گل و مرغ در هرن 

اسـامی« بـه صورت کامـل آورده اند. رسیشـم از ضایعـات حیوانی مثل 

سـم، دم، اسـتخوان و گـوش بـه عمـل می آید. آنهـا را می پزنـد تا حالتی 

ژالتینـی پیـدا کند، سـپس صافش می کنند و بعد از خشک شـدن، آنها را 

بـه صورت خشـک و الیه الیـه در بازار می فروشـند. برای اسـتفاده، بعد 

از شسـن رسیشـم، آن را حـرارت داده، حـل می کنیـم و پـس از صـاف 

کـردن، در ظـرف می ریزیـم تا خشـک شـود. مـن رسیشـم را به رسیش 

ترجیـح می دهـم. اگـر بـر روی رسیـش ایـن مراحـل را انجـام دهیـد و 

صـاف صـاف هـم کـه بشـود دوبـاره بـه حالـت دانـه دانـه درمی آید و 

خشـک می شـود، یعنـی بـه شـام این قـدر فرصـت منی دهد کـه در یک 

زمـان طوالنـی از آن اسـتفاده کنید. ما جلدها یا قاب آینه هایـی را داریم 

کـه قبـاً بـا رسیش چسـبانده شـده اما امروز الیه الیه شـده اسـت ولی 

بـا رسیشـم حیوانـی، این امر امـکان نـدارد اتفاق بیفتد.



کاربـرد روغـن کـان یـا روغـن جـا و تأثیـری کـه روی رنگ هـا در 

نقاشـی الکـی می گـذارد چگونـه اسـت؟ 

تـا آنجایی که یادم هسـت همیشـه تعریف از روغن کـامن بوده که 

مـا امـروز از داشـن آن محـروم هسـتیم، چون نه کارخانه ای هسـت که 

روغـن کـامن درسـت کنـد و نـه آدم هـا آن حـال و حوصلـه و فرصت را 

دارند. روغن کامن از روغن بزَرک و سـندروس تشـکیل می شـود که باید 

جوشـانده شـده و قوام بیایـد. این روغن، فوق العـاده آتش زا و خطرناک 

اسـت و حتـامً بایـد در فضـای بـاز تهیه شـود. تقریبـاً تا هفتاد هشـتاد 

سـال پیـش شـاید از روغـن کـامن اسـتفاده می شـد. آخرین بار شـنیدم 

حاج مصور امللکـی هنگامی که مشـغول تهیه و پخـن روغن کامن )یکی 

از ملزومـات هـرن الکـی( بود، دچار سـوختگی شـد و بر اثـر آن به لرزش 

دسـت دچـار گردیـد کـه تا آخـر عمـرش او را آزار مـی داد. امـروز هرچه 

در بـازار داریـم روغن جاسـت، منتهـی باید بهرینـش را انتخاب کنیم، 

روغن هـای جـا که کولیفون زیادی داشـته باشـند، بسـیار شـکننده اند. 

بایـد روغـن جایـی را انتخـاب کنیـم که کولیفون کمری داشـته باشـد. 

معمـوالً روغن هـای جـا رنـگ دارد و وقتـی یـک الیـۀ تقریبـاً ضخیـم، 

تقریبـاً یـک دوم میلی مـر، روی کار می آیـد، رنـگ کار را عـوض می کند، 

مثاً اگر در کار، رنگ بنفش داشـته باشـید، به یک رنگ تقریباً قهوه ای 

تبدیـل می شـود یـا رنـگ زرد را بـه زردی پختـه  تبدیـل می کنـد. ایـن 

اسـت کـه انتخـاب روغن جـا خیلی مهم اسـت، بایـد باکیفیت ترینش 

را انتخاب کنیم. در کشـورهای آسـیای میانه و مسـکو آثار الکی بسـیار 

زیبایـی داریـم. روسـتایی در مسـکو هسـت به اسـم پَلَخ که متـام مردم 

روسـتا کار هرنی انجام می دهند، منتهی بسـیار حساب شـده! کار استاد 

مشـخص اسـت، کار شـاگرد هم مشـخص اسـت. آنها اصاً از روغن جا 

اسـتفاده منی کننـد. یـک روغـن بسـیار خـاص دارنـد که بـا یک بـار زدن 

روی اثـر هـرنی، بـدون اینکـه رنگ داشـته باشـد، کار را هم بسـیار زیبا 

می کنـد و هـم بسـیار صـاف و صیقلـی. شـیوه ای که مـا در آثـار هرنی 

الکـی داریم به این صورت اسـت که متأسـفانه خوِد هرنمنـد همه کار را 

باید خودش انجام دهد و این باعث می شـود که وقتش تقسـیم شـده، 

وقـت کمـری بـرای نقاشـی رصف کنـد، ولی در آن کشـورها مـن دیدم 

یـک عـده اسـکلت کار را می سـازند، حتـی رنـگ زمینـه را هـم می زنند 

و هرنمنـد می آیـد و رصفـاً هرنآفرینـی می کنـد. کارهـای ایـن هرنمندان 

بسـیار متفاوت اسـت ولـی دربارۀ روغـن زدن این چیزی اسـت که حتی 

اسـتاد مـن همیشـه آرزو داشـت کـه ای کاش مـا هـم می توانسـتیم از 

ایـن روغـن اسـتفاده کنیـم، روغنی که بسـیار صیقلـی اسـت. در قدیم 

هـم همین طـور بـوده اسـت، همـۀ کارهـا تقسـیم می شـد، یـک نفـر 

جـدول کار می کـرده، یـک نفـر طا می سـاییده،  یک نفر کاغـذ را آماده 

می کـرده، یـک نفـر رنـگ را می سـاخته و... ولـی امـروز متأسـفانه، مـا 

همـۀ ایـن کارهـا را بایـد خودمـان انجام دهیـم. یعنی من حتـی جرأت 

نـدارم یـک پاسـپارتو بدهـم برایم برُبنـد، چـون دقـت الزم را ندارند. اگر 

رسی بـه منایشـگاه ها بزنیـد، حتـی یـک پاسـپارتو دست سـاز منی بینید، 



همه را می دهند به قاب سـاز برایشـان می برد و می چسـبانند روی کار. 

جـوان امـروز دیگـر حوصله ندارد بـا تِرلینگ کار کند چـون کار کردن با 

ترلینـگ بسـیار مشـکل اسـت، رنگ پخش می شـود، خط هـا هامهنگ 

درمنی آیـد، در نتیجـه همـه از راپیـد اسـتفاده می کننـد. آن ظرایفـی که 

مـا در هـرن گذشـته داشـتیم، در هـرن امروزمـان کمر اسـت مگـر موارد 

خـاص. مـن دیدم که در مشـهد، این ظرافت ها بیشـر رعایت می شـود. 

در دانشـگاه ها کـه هیـچ، چون به هر حال خوِد اسـتاد هم مهم اسـت، 

چـون بایـد خـودش بلد باشـد تا اینهـا را آمـوزش بدهد.

چگونه به تعریفی از شیوۀ شخصی خودتان رسیدید؟

بـه خاطـر مـی آورم قبـل از انقـاب، بیشـرین آثـار الکی مـا در موزۀ 

رضـا عباسـی وجود داشـت و مـوزۀ هرنهای تزیینی که االن جمع شـده 

اسـت. هـر بار که می رفتم و ایـن آثار را می دیـدم، چراغ ها خاموش بود 

و آنها در یک فضای بسـیار تاریک و با فاصله از چشـم قرار داشـت. به 

سـختی، می شـد ایـن آثـار را از زیـر آن روغن هـای قهوه ای رنگ دیـد. از 

آنجـا تصمیـم گرفتـم که اگر قرار باشـد مـن کار الکی انجـام بدهم، کار 

را این قدر خفه نکنم تا بهر دیده شـود. من همیشـه بیشـر آثار را در 

قالب مسـتطیِل ایسـتاده یـا خوابیده، و کمر به شـکل دایـره می دیدم. 

از خـودم پرسـیدم: خـوب چرا این گل ها مثل هرن نگارگـری ما منی تواند 

خـارج از مـن وجـود داشـته باشـد؟ نتیجه اش این شـد که در شـیوۀ من 

کادر شکسـته شـد. با دیدن آثار قدما به این نتیجه رسـیدم و توانسـتم 

ایـن کار را انجـام دهـم. تـا امـروز هـم ندیدم کسـی هرن الکـی را انجام 

دهـد و بـدون تقلیـد کادر را بشـکند. دربـارۀ زمینه هـا هـم می توانـم 

بگویـم کـه زمینه هایی که در هرن الکی داریم عبارت اسـت از َمرغش یا 

َزرک یا دود شـمعی و گِل ماشـی و نظر من این اسـت که در زمینه های 

الکـی، هـر هرنمنـدی اگـر روش را بدانـد، می توانـد یک زمینـۀ متفاوت 

بسـازد، کافی اسـت که دسـت به کار شـود و در این صورت، زمینه هایی 

کـه هـر نفر می سـازد با دیگـری متفاوت خواهـد بود.

نـوآوری در گل و مـرغ چگونـه اتفـاق می افتـد؟ دربـارۀ گل هـای 

جدیـدی که وارد نقاشـی گل و مـرغ کرده اید مثل گل های پنبه توضیح 

بفرمایید.  

فقـط با تحقیق و بررسـی! تحقیـق نه به آن معنی امـروزی و خیلی 

علمـی، بلکـه بـا دیـدن و جسـت وجو کـردن که چـه تعـداد گل در آثار 

گذشـتگان مـا وجـود داشـته اسـت. امـروز گل هـای زیـادی را می بینـم 

کـه در نقاشـی گل و مـرغ مـا وجـود نـدارد، چـرا جایشـان خالی اسـت؟ 

همیـن باعـث شـد کـه مـن بیایـم و چنـد تـا از گل هـای جدیـد را وارد 

ایـن هـرن بکنـم. مـن از بچگی عاشـق گل بـودم. وقتی کـه می رفتم باغ 

پدربزرگـم، گل هـای نرگـس و سـنبلی کـه دور حـوض باغ کاشـته شـده 

بودنـد را از ریشـه می کنـدم و مـی آوردم در خانـه بـرای خـودم دوبـاره 

می کاشـتم. شـاید آن موقع هفت سـاله بودم. از بچگی عاشـق گل بودم 

ولـی شـناختی راجـع بـه هرن گل و مرغ نداشـتم تا سـال 61 که اسـتادم 

بـه مـن گفـت: می خواهـی بـا گل و مـرغ رشوع کنـی؟ رشوع کـه کردم 

دیـدم ایـن هامن چیزی اسـت که در ضمیر خود عاشـقش بـوده ام ولی 

منی دانسـتم، تا اینکه به اینجا رسـیدم و عاشـقانه دارم کار می کنم. البته 

قبـاً دسـت مـا خیلی باز بـود، ما هر وقت بـه اطراف تهـران می رفتیم، 

گل هـای وحشـی بسـیار زیـاد و زیبایـی می دیدیـم. امـروز ایـن تعـداد، 

خیلی کم شـده، متام فضاها تبدیل به سـاختامن های زشـت شـده و گل 

و بوته هـا از بیـن رفته انـد. حتـامً  می دانیـد کـه ایـران از نظـر گونه های 

گیاهی بسـیار متنوع اسـت و متنوع تریـن گیاهان را ما در ایـران داریم، 

بنابراین اگر بخواهیم کاری انجام دهیم دسـت مان باز اسـت و چه بهر 

که از گل های وحشـی و خودرو اسـتفاده کنیم نه از گل های پرورشـی.

بسـیار از وقتی که در اختیار ما گذاشـتید سـپاس گزاریم. اگر سخنی 

باقی مانده بفرمایید.

اندکـی از تجربیـات چهـل سـال زندگـی هـرنی مـن بـود کـه بـا 

رنـج گذشـن از همـه چیز به آن دسـت یافتـم، امیدوارم نـکات این 

گفـت گـو بـرای هرنجویـان مفیدفایده باشـد.


