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Библиотека града Београда је храм слова Божијег највећег
дара човеку.
Изложбом „Иранска калиграфија“ и радионицама које ће да
води уважени ирански калиграф господин Мохсен Ебрахими
упознаћемо се са највишим дометима лепоте слова арапског
писма и дуге традиције културе из давних времена Персије и
савремене уметности калиграфије.
Удружење грађана КУЛТУРА ЋИРИЛИЦЕ има ту част да
посетиоцима Библиотеке града Београда, Београђанима и
гостима овог града прикаже лепоту калиграфије Ирана.
Захваљујући подршци Министарства културе и информисања
Републике Србије, труду Иранског културног центра и
домаћину Библиотеци града Београда љубитељима лепоте
слова, калиграфима, студентима и ученицима уметности даје
се на уживање лепота писма једне старе и предивне културе.
„Писмо је највећи Божији дар човеку“
Пројекат МЕЂУНАРОДНА ИЗЛОЖБА КАЛИГРАФИЈЕ је више
година у врху пажње и труда Удружења грађана КУЛТУРА
ЋИРИЛИЦЕ, а Изложба иранске калиграфије је један
велики корак у приказивању лепоте слова разних народа и
разноликих култура.
Наша је велика жеља, да градимо предивни мозаик култура
света кроз лепоту слова. Трудићемо се, уз Божију помоћ и
разумевање добрих људи, да тај мозаик калиграфије светских
уметника показујемо у свету и ниједно место неће нам бити
предалеко.
У Београду, на ушћу великих река и Подунављу, исходишту
цивилизације показује се уметност калиграфије Ирана,
земље и народа хиљадугодишње традиције и културе.
У Библиотеци града Београда, у Галерији Атријум љубитељи
књиге, стални посетиоци овог храма културе и писмености,
путници намерници и случајни пролазници уживаће ових
дана у лепоти иранске калиграфије.
Удружење грађана КУЛТУРА ЋИРИЛИЦЕ
Иван Стратимировић

ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻠﮕﺮاد ،ﻣﻌﺒﺪى اﺳﺖ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺣﺮوف و ﺧﻄﻮط ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
ﻧﻌﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه و ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﻰ "ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﻰ اﯾﺮاﻧﻰ" ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ
آﻗﺎى ﻣﺤﺴﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻤﻰ در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰ ﺷﻮد ،ﻣﺎ را ﺑﺎ وﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ
زﯾﺒﺎﯾﻰ ﻫﺎى ﺣﺮوف و ﺧﻄﻮط و ﺳﻨﺖ دﯾﺮﯾﻨﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺎرﺳﻰ دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن و
ﻫﻨﺮ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﻰ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان آﺷﻨﺎ ﻣﻰ ﺳﺎزد.
اﻧﺠﻤﻦ "ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﯿﺮﯾﻠﯿﮏ" اﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎر را ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ زﯾﺒﺎﯾﯿﻬﺎى ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﻰ
اﯾﺮاﻧﻰ را ﺑﺮاى ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻠﮕﺮاد ،اﻋﻀﺎ و ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و دﯾﮕﺮ
ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬارد.
ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از ﺣﻤﺎﯾﺖ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎى ﺟﻤﻬﻮرى ﺻﺮﺑﺴﺘﺎن ،ﮐﻮﺷﺶ
راﯾﺰﻧﻰ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ج.ا.اﯾﺮان و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻠﮕﺮاد ﺑﻌﻨﻮان ﻣﯿﺰﺑﺎن اﯾﻦ روﯾﺪاد ،اﯾﻦ
اﻣﮑﺎن ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪ ﺗﺎ دوﺳﺘﺪاران زﯾﺒﺎﯾﻰ ﻫﺎى ﺣﺮوف ،ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﺎن ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
و ﻫﻨﺮﺟﻮﯾﺎن از زﯾﺒﺎﯾﻰ ﻫﺎى ﺧﻂ ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﻬﻦ و ﻓﻮق اﻟﻌﺎده زﯾﺒﻨﺪه ﻟﺬت
ﺑﺒﺮﻧﺪ.
"ﺧﻂ ﯾﮑﻰ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎى ﺧﺪا ﺑﻪ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ"
ﭘﺮوژه ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﻰ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ در رأس
ﺗﻮﺟﻬﺎت و ﺗﻼش اﻧﺠﻤﻦ "ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﯿﺮﯾﻠﯿﮏ" واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه
ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﻰ اﯾﺮاﻧﻰ ﯾﮑﻰ از ﻗﺪم ﻫﺎى ﺑﻠﻨﺪ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ در ﻧﻤﺎﯾﺶ زﯾﺒﺎﯾﻰ ﻫﺎى
اﻟﻔﺒﺎ و ﺧﻂ ﻣﻠﺖ ﻫﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎى ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ آﻣﺎل ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻮزاﺋﯿﮏ ﻓﺎﺧﺮى از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎى
ﺟﻬﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از زﯾﺒﺎﯾﻰ ﻫﺎى ﺣﺮوف اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ اﻣﯿﺪ و ﮐﻤﮏ ﺧﺪا ،و
ﻫﻤﮑﺎرى ﻫﺎى اﻧﺴﺎن ﻫﺎى ﺧﻮب ،ﺳﻌﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮزاﺋﯿﮏ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﻰ
ﺣﺎﺻﻞ از ﻫﻨﺮﻧﻤﺎﯾﻰ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻤﯿﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ و
در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻫﯿﭻ ﻣﮑﺎﻧﻰ در دﻧﯿﺎ ﺟﺎى دوردﺳﺘﻰ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
در اﯾﻨﺠﺎ ،در ﮔﺎﻟﺮى آﺗﺮﯾﻮم ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻠﮕﺮاد ،واﻗﻊ درﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﻰ رودﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎى ﺑﺰرگ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ داﻧﻮب و ﺳﺎوا ﯾﮑﻰ از ﺳﺮﻣﻨﺸﺄ ﻫﺎى ﺗﻤﺪن ﺟﻬﺎﻧﻰ ،ﻫﻨﺮ
ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﻰ اﯾﺮان ،ﮐﺸﻮر و ﻣﻠﺘﻰ ﺑﺎ ﻫﺰاران ﺳﺎل ﺗﻤﺪن و ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﮔﺬارده ﻣﻰ ﺷﻮد و ﻋﺎﺷﻘﺎن ﮐﺘﺎب ،ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺋﻤﻰ از اﯾﻦ ﻣﻌﺒﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ
و ادب و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮان و رﻫﮕﺬران از زﯾﺒﺎﯾﻰ ﻫﺎى ﻫﻨﺮ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﻰ اﯾﺮاﻧﻰ
ﻟﺬﺗﻰ ﺑﻰ وﺻﻒ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد.
ﺑﻠﮕﺮاد
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اﻧﺠﻤﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﯿﺮﯾﻠﯿﮏ
اﯾﻮان اﺳﺘﺮاﺗﯿﻤﯿﺮووﯾﭻ

Писање и бележење је један од највећих Божјих дарова човеку. Сви ми имамо један
говорни и један писани језик.
Када су људи блиски, тада дословце причају, али када су одвојени, онда говоре
писаним језиком. Од давнина, писмо и писање имали су везе са духовним спокојством
људи човека преко чега су они успостављали комуникацију. Емоционалну или
пословну. Или су тако бележили своју душевну и духовну спознају.
По свему судећи, овај облик писања у технолошкој ери је мало ослабио.
Употреба писма и писане речи у Ирану, као једној од земаља са најстаријом
цивилизацијом, културом и уметношћу, сеже око 3.000 пре нове ере.
Калиграфија и уметничка примена писма јавља се одмах по благословљеном
доласку Божијег посланика Мухамеда а.с., родивши се са чудом Кур'ана и
префињеним записивањем објаве у форми писма познатом као куфско. Нешто
касније, негде око 970. године, Иранац по имену Ибн Мукла Бејзави, ствара шест
калиграфских писама, односно стилова писања, што доводи до великих промена и
означава прекретницу у еволуцији писма и његове примене у уметности.

ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﮐﺘﺎﺑﺖ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪاﯾﺎي اﻟﻬﯽ ﺳﺖ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن.
ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﯾﮏ زﺑﺎن ﻣﻠﻔﻮﻇﻰ دارﯾﻢ و ﯾﮏ زﺑﺎن ﻣﮑﺘﻮﺑﻰ .وﻗﺘﻰ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻟﻔﻈﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ اﻣﺎ وﻗﺘﻰ از ﻫﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻰ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﺎ زﺑﺎن ﻣﮑﺘﻮﺑﻰ ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،از ﻗﺪﯾﻢ اﻻﯾﺎم ﺧﻂ و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻓﺮاغ اﻧﺴﺎن ﺑﻮده ﺗﺎ ﺑﻮاﺳﻄﻪ آن ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮارﮐﻨﺪ ،ارﺗﺒﺎط ﻋﺎﻃﻔﯽ ﯾﺎ ارﺗﺒﺎط ﮐﺎري ،و ﯾﺎ درﯾﺎﻓﺘﻬﺎي
ﻗﻠﺒﯽ و ذﻫﻨﯽ ﺧﻮد را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ .ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﻋﺼﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژى اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺘﺎﺑﺖ ﮐﻤﯽ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺪﻣﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻂ در اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﻰ از ﻋﻤﯿﻘﺘﺮﯾﻦ ﺗﻤﺪن ﻫﺎى ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ ،ﺑﻪ ﺣﺪود 3
ﻫﺰار ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﻣﺴﯿﺢ ،ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻼﻣﯽ ﻫﺎ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮدد.
اﻣﺎ ﻇﻬﻮر ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ و اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪ از ﺧﻂ ،ﺑﻌﺪ از ﺗﺠﻠﯽ وﺟﻮد ﻣﺒﺎرك ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم)ص( ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻣﻌﺠﺰه ﻗﺮآن و ﮐﺘﺎﺑﺖ وﺣﯽ زﯾﺒﺎﯾﯽ و وﺟﻪ ﻫﻨﺮي در ﺧﻄﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﻮﻓﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺣﺪودا
درﺗﺎرﯾﺦ  970ﻣﯿﻼدي ﯾﻌﻨﯽ 1050ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ اﯾﺮاﻧﻰ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺑﻦ ﻣﻘﻠﻪ ﺑﯿﻀﺎوى  6ﺧﻂ اﺑﺪاع ﺷﺪ و
ﺗﺤﻮل ﻋﻈﯿﻢ و ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﻰ در ﺳﯿﺮ ﻧﮕﺎرش ﺣﺮوف ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﻨﺮي ﺧﻂ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ او ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ادﯾﺐ و ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺲ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وزﯾﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻗﺖ ﺧﻮد ﻫﻢ ﺑﻮد.

Након тога, око 1470. године, настаје писмо звано наста'лик, које се приписује
калиграфу Миру Алију Табризију.
Наста'лик је једно од најлепших калиграфских писама због чега је и понело назив
«невеста» калиграфских стилова писања.
Оно, наравно, није названо невестом само због своје лепоте; сматра се да је овај
епитет добило зато што је њим тешко овладати, јер ако неко жели да стигне до ове
невесте потребно је да уложи вишегодишњи труд да би достигао његову лепоту.
У следећој фази долази до појаве стила званог сломљени (шекасте) наста'лик који
се приписује калиграфу по имену Мухамед Шафи'и Херави. Због своје криптичности
и закривљених линија сломљени наста'лик назван је писмом љубавника.
Након појаве сломљеног наста'лика, од чега је прошло четири и по столећа, у
Ирану није измишљено ниједно калиграфско писмо.
Међутим, када се људска хтења, жеља и иновативност сконцентришу у
довољној мери, она ће неизоставно уродити плодом, било у области науке или
уметности, и у било ком историјском периоду, на тај плод ће свакако утицати
управо његово време и жеља тих људи!
На пољу иранске калиграфске уметности у нашем времену десио се велики, за
њене оквире безмало историјски догађај, када је она обогаћена новим писмом по
имену ‹мо'ала›, што у преводу значи узвишен.
Ова ново писмо има јединствене визуелне карактеристике, од којих је
најистакнутији његов облик који је близак духу савременог човека, чврстоћа
праћена грациозношћу и љупкошћу, упадљива висина слова, док осећај који из
њега зрачи омогућује да речи, иако веће него у другим стиловима, могу да
сачувају своју пропорцију. Мо'ала писмо има широку примену у архитектури и
фрагментарном исписивању (персијском и арапском) као и погодност стварања
изврсних дела калиграфског сликарства.
Мо'ала писмо створио је познати савремени ирански калиграф, професор Хамид
Аџами. Године 2000. је и званично регистровано у Ирану, а такође је регистровано у
седишту Организације УНЕСКО у Паризу.
Мо'ала писмо је наишло на добар пријем не само код љубитеља и поклоника
калиграфије у Ирану, већ и земљама Европе и Блиског истока, међу којима је и
значајан број оних који настоје да га науче.

Мохсен Ебрахими
25. јануар. 2020.

ﺑﻌﺪ از آن ﺧﻂ ﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖ ﺣﺪودا در ﺳﺎل  1470ﻣﯿﻼدي ﯾﻌﻨﯽ  550ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﻫﺎ آن را
ﺑﻪ ﻣﯿﺮﻋﻠﻰ ﺗﺒﺮﯾﺰى ﻧﺴﺒﺖ داده اﻧﺪ .ﺧﻂ ﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖ زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺧﻂ ﺟﻬﺎن و ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺮوس ﺧﻄﻮط ﻟﻘﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﺮوس ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ اش ﻧﯿﺴﺖ؛ ﭼﻮن ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺧﻂ ﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ،
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺮوس ﺧﻄﻮط اﺳﺖ و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺮوس ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎل ﻫﺎي زﯾﺎدي ﻣﻤﺎرﺳﺖ
ﺑﮑﻨﺪ و زﺣﻤﺖ ﺑﮑﺸﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺎﯾﺶ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از آن ،ﺧﻂ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖ اﺑﺪاع ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺪه اى آن را ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻔﯿﻊ ﻫﺮوى ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺷﻔﯿﻌﺎ ﻧﺴﺒﺖ
ﻣﻰ دﻫﻨﺪ ،ﺧﻂ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ رﻣﺰ آﻟﻮد ﺑﻮدن و ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺎي دﻟﻔﺮﯾﺒﺶ ،ﺑﻪ ﺧﻂ ﻋﺸﺎق ﻟﻘﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪ.
و ﺑﻌﺪ از ﺧﻂ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖ )ﮐﻪ ﺣﺪود  450ﺳﺎل از ﻗﺪﻣﺖ آن ﻣﻰ ﮔﺬرد( ﻫﯿﭻ ﺧﻄﻰ در اﯾﺮان اﺑﺪاع ﻧﺸﺪ.
اﮔﺮ ﻧﯿﺎز و ﻃﻠﺐ در اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺷﻮد ،ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن ﺗﻮﻟﺪي ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﭼﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻠﻢ و ﭼﻪ در
ﻫﻨﺮ ،و اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در ﻫﺮ دوره اي از ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ ﻣﺘﺎﺛﺮ از زﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮد و ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮدﻣﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد!
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر در دﻧﯿﺎى ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﯾﮏ اﺗﻔﺎق ﺑﺰرگ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﻨﺮ ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ ُرخ داد و
ﺧﻄﻰ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣُﻌﻠّﻰ»ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺑﺮﺗﺮي ﯾﺎﻓﺘﻪ« ﺳﺮ از ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﺮون آورد.
اﯾﻦ ﺧﻂ ﺟﺪﯾﺪ داراى وﯾﮋﮔﻰ ﻫﺎى ﺧﺎص ﺑﺼﺮى و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﺳﺖ ،ﮐﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آن ،ﻗﺎﻟﺐ ﺷﮑﻨﻰ
ﻫﺎﯾﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ روﺣﯿﻪ ﺑﺸﺮ ُﻣﺪرن ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﻮده ،اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺗﻮام ﺑﺎ ﻣﻬﺮ و ﻧﺎز ،ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻠﻨﺪ ،و ﺣﺲ ﻓﺮﯾﺎدي ﮐﻪ
در اﯾﻦ ﺧﻂ وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﺎت در ﻋﯿﻦ ﺣﻔﻆ ﺗﻨﺎﺳﺐ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﯾﻦ را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺧﻄﻮط دﯾﮕﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺧﻂ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻﯾﻰ ﺑﺮاى اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻌﻤﺎرى و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ُﮔﺰﯾﺪه ﻧﻮﯾﺴﯽ )ﭼﻪ در ﻓﺎرﺳﯽ و ﭼﻪ ﻋﺮﺑﯽ( را
دارد و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺧﻠﻖ آﺛﺎر ﺑﺪﯾﻌﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﻧﻘﺎﺷﯿﺨﻂ و ﺣﺠﻢ را در ﺧﻮد ﺟﺎي داده.
ﺧﻂ ﻣﻌﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎد ﺣﻤﯿﺪ ﻋﺠﻤﻰ ﯾﮑﯽ از ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﺎن و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺸﻬﻮر اﯾﺮان ،اﺑﺪاع و در ﺳﺎل 2000
ﻣﯿﻼدي ﺛﺒﺖ ﻣﻠﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ،و ﻧﯿﺰ ﻃﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰي ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺮﮔﺰار و ﺛﺒﺖ ﺷﺪ .در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﺧﻂ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﺮان ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎ و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺮدم و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان
ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺴﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻣﺸﻐﻮل ﯾﺎدﮔﯿﺮي آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺤﺴﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ
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КРАТКА БИОГРАФИЈА
МОХСЕН ЕБРАХИМИ

• Датум рођења: 31. 01. 1980.
• Место становања: Техеран, Иран
ИНФОРМАЦИЈА ЗА КОНТАКТ:

• Мобилни телефон: +98 912 59 41
626
• Електронска пошта: emohsen@
gmail.com
ИСКУСТВО

• 22 године искуства у области
персијске калиграфије
НАГРАДЕ

• Врхунски мајстор мо'ала
калиграфије
• Међународна изложба Часног
Кур'ана, 2005, 2006
• Фестивал «Расм'ул хат-е ешг»,
2008
• Фестивал «Ashoura Creations»,
2008
• Фестивал «Шамсе» 2011-2012
• Фестивал «Вагф», 2011
• Међународна изложба Часног
Кур'ана, 2013, 2015
• Други кур'ански фестивал младих
(наста'лик писмо), 1998
• Фестивал калиграфа у Реју (треће
место), 2008
ИЗЛОЖБЕ

Избор из домаћих изложби:
• Културни центар Енгелаб, 2005
• Галерија Суре, 2005, 2006
• Галерија Шамс, 2006
• Јазд, 2006
• Шахруд, 2006
• Остали градови: Азербејџан,
Машхад, Сари и друге покрајине у

земљи током 2007.
• Културни центар Афтаб, 2011
• Културни центар Хаваран, 1998,
1999, 2012
• Галерија Таране баран, 2012
• Јазд, 2013
• Техеран, торањ Милад (уметничко
подсећање), 2014
• Галерија Иде Парси, 2014
• Институт за уметност и културу
Саба, 2015
• Техеран, торањ Милад, 2016
• Глаерија Расуле мехр, 2018
• Културни центар Вала самостална изложба (калиграфски
стилови мо'ала и наста'лик), 2008
ИЗЛОЖБЕ У ИНОСТРАНСТВУ

• Групна изложба калиграфије у
Музеју Наџаф Ашраф, Ирак 2011
• Самостална изложба и радионица
мо'ала калиграфије у Ваљеву, Србија,
2011
• Самостална изложба и радионица
мо'ала калиграфије у Новом Пазару,
Србија, 2011
• Самостална изложба и радионица
мо'ала калиграфије у Дохи, Катар,
2011
• Самостална изложба и
радионица, курсеви мо'ала
калиграфије у Катару, 2013
• Самостална изложба и радионица
мо'ала калиграфије на Универзитету
Портланд и уметничком фестивалу у
Орегону, САД 2016
• Изложба мо'ала калиграфије на
Левис и Кларк колеџу, САД, 2017
• Самостална изложба и радионица
мо'ала калиграфије у Пекингу, Кина,
2017.
• Изложба мо'ала калиграфије у
Галерији Арт Рич у Орегону, САД,
2019

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

• Учествовао на првој изложби
Кур'ана Часног, Културни центар
Нијаваран 2012
• Учествовао на изложби Бесмела,
Институт за културу ЕКО 2012
• Учествовао на изложби Кур'ана
Часног, Културни центар Нијаваран
2013, 2014
• Посветио таблу «Амир ел-муминин» Музеју града Наџафа,
2013
• Учествовао у различитим
телевизијским програмима у
Техерану и другим градовима

• Држи курсеве за калиграфију у
Ирану
ОБРАЗОВАЊЕ

• Мастер из уметности
ЈЕЗИЦИ

• Персијски као матерњи језик
• Енглески као помоћни језик
ПОСАО

• Професор на Техеранском
универзитету

