
 

 

 وس ـکـعـی مـرقـت

 در نامۀ بهارستان

 
 زاده دکتر سعید رجب

 

 

دورة «دو سه هفته پیش بود که شمارة اول از دورة جدید نامۀ بهارستان به دستم رسید و ترکیب 

. البد هر پدیدة جدیدي باید بهتر و کارآمدتر از گونۀ قبلی باشد. بردفرو مرا به فکر » جدید

بررسی شکل گذرا به به با اندك بضاعت خویش، ، ام پژوهی از شیفتگان نسخهاینجانب که 

پردازم تا آیندگان در حق ما گمان بد نبرند و خداي ناکرده نسل ما را به بالهت یا  نکاتی چند می

 .اعتنایی متهم نکنند بی

به انتخاب ریاست از سردبیر پیشین مجله دفاع کنم و یا دداشت کوتاه بر آن نیستم تا در این یا

کنم و توقع داشته باشم انتقاد د، م کتابخانۀ مجلس شوراي اسالمی در خصوص سردبیر جدیمحتر

، بلکه معتقدم که هر داشته باشندجانب فرهنگ و هنر را  پاس خاطر عزیزان داشتن،که به جاي 

 :توان به دست تنی چند از فرهیختگان داد و به مفهوم این بیت پی برد شماره از مجله را می

 را به هیچ معرّف نیاز نیست !اهل حقیقت، مجاز نیست     خورشید در دستگاه

پژوه  شناس برجسته و استادان نسخه مجلۀ ارزشمند نامۀ بهارستان که ستایش صدها ایران. بگذریم

چون را برانگیخته بود، به سردبیري آقاي نادر مطلبی کاشانی به شمارة بیستم نرسیده، فرجامی 

 288در  شنخستین شماره از دورة جدیدردبیري آقاي سعید عریان و با سآخر شاهنامه یافت 

ر اینجا بدون د .منتشر شد 1392در پاییز  صفحه 152نامۀ خوشنویسی در  صفحه همراه با ویژه

، پژوه مند و نسخه  اي عالقه و سردبیران و جز اینها، تنها به عنوان خوانندهورود به حواشی مدیران 

 .هاي خطی و کتاب برسانم توار به عرض دلسوختگان نسخها نکاتی را فهرسبر آنم ت

 .نامۀ خوشنویسی پردازم و سپس به ویژه مجلۀ مینخست به اصل 



ندارد و به راحتی نام ناشر که » کتابخانۀ مجلس شوراي اسالمی«اي از  جلد مجله هیچ نوشته -1

گویا براي مجله، د طرح جل. بوده، از روي و پشت جلد حذف شده است )لوگو( پایین نشانهدر 

جا استفاده شده وقت یا هزینه، در ایننامۀ خوشنویسی تهیه شده و براي صرفه جویی در  ویژه

 .است

. ق 1288رضا در سال  غالم ضعبف است با رقمجعلی و ی داخل جلد، سیاه مشقی خوشنویس -2

  .اند هده داشتهستاد رضا مشعشعی در شناسنامۀ مجله، مسئولیت این مهم را برعجالب است که او 

ارتباط با  و بیاللهی کامالً مدرن و ناخوانا  صفحۀ آغاز مجله که محل درج بسمله است، با بسم -3

اللهی قابل  هاي خطی کتابخانه، بسم گویی هیچ یک از نسخه ت یافته است؛زینمحتواي مجله، 

 .اند استفاده نداشته

براي ترجمۀ  .دیدنی است ه است، بسیارا به خود اختصاص دادشناسنامۀ مجله که دو صفحه ر -4

خالصه نویسی مقاالت : اند، با عناوین جالبی چون اي، سه نفر معرفی شده چند چکیدة نیم صفحه

 .الملل مدیر داخلی، مترجم و ارتباطات بین: و ترجمۀ آنها به فارسی و انگلیسی؛ و همچنین

در برابر این عنوان، نام  مجري کیست؟. مجري طرح: خورد عنوان مبهم دیگري به چشم می

معلوم نیست که این مؤسسۀ مجري، چه را اجرا کرده . اي همراه با شمارة تلفن آمده است مؤسسه

آوردن شمارة تلفن مؤسسۀ . نظیر مجله منظور است؟ بگذریم آرایی کم است؟ آیا صفحه

 !ید و شرط دانستاي از آزادي بیان بی ق توان نمونه اي دولتی، می خصوصی را در شناسنامۀ مجله

خوریم که پیش از مدیر فنی قرار گرفته است و البته  سپس به عناوین مشاور فنی و هنري برمی

 .به نسبت ایشان با سردبیر ندارد هیچ ارتباطی

شود که خوشبختانه چنانکه در پرانتز هم  صفحۀ دوم فهرست، با نام مشاوران علمی آغاز می

شوید که ترتیب الفبا رعایت نشده  در نگاه اوا متوجه می امااست » به ترتیب حروف الفبا«آمده، 

البته براي . اي سپرده شود که سهواً نشده است شاید نیاز بوده تا این مهم نیز به مؤسسه. است

اطمینان از چند نفر از این مشاوران جویا شدم که آیا از ایشان اجازه گرفته شده و یا مقاالت را 

 .با تعجب اذعان کردند که در عالم حیرتند اند، که پیش از نشر دیده

از آوردن تصاویر  .صفحۀ چهارم و پنجم مجله به فهرست مقاالت اختصاص یافته است -5

. اند بندي و تعریفی خاص ارائه شده ربط سه مقاله در فهرست که بگذریم، مقاالت بدون دسته بی



: هایی در فهرست بوده، از قبیل نوانالبته شاید مرتب کردن مقاالت نیازمند هزینه و یا آوردن ع

 . جویی شده است المال، صرفه مرتب کنندة مقاالت و جز اینها که جهت حفظ بیت

» نقش شعر در نقش مهر«و » زاده تبریزي مجموعۀ اهدایی محمدعلی کریم«: چون هایی مقاله

در میان  اند و بدون هیچ تفکیکی، هستند، چون کمتر از دو صفحهبسیار دیدنی و خواندنی 

 .اند مقاالت جاي گرفته

ي دورة جدید مجله در این است که افزون بر چکیدة مقاله که در آغاز هر ها یکی از نوآوري

 269تا  248اي هم از تمام مقاالت از صفحۀ  مقاله توسط نویسنده، فراهم شده است، خالصه

 .آمده است، شاید با این هدف که مخاطبان تفاوت چکیده و خالصۀ مقاله را بهتر متوجه شوند

از گلشن راز،   زیبا ابیاتی. محترم مربوط است سردبیر »پیشگفت«هاي ششم و هفتم به  صفحه -6

چرا فرهنگ گفتاري «سپس نیمی از پیشگفت به این مهم پرداخته است که . آغازگر بحث است

 »در برابر فرهنگ نوشتاري غالب است؟

ۀ ارثی را توان خط شکستۀ نستعلیق آیا می«: پس از آن تئوري جدید و قابل تأملی مطرح شده است

گونه مالیات و  که مشمول هیچ ییها گویی البته کلی» ایران در دورة ساسانی ندانست؟خط پهلوي 

دانشنامۀ «حسین امیرخانی در مقدمۀ  نمونه را استاد غالمدارد،  بس کهناي  نیست، سابقهعوارضی 

این احتمال و باید اضافه نمایم که به نظر بنده ... «: اند چنین فرموده 1380در سال » خط نستعلیق

 »... به قبل از اسالم پیوند داشته باشد ] نستعلیق[هم وجود دارد که ریشۀ این خط 

گردانندگان این «: است داشتهبیان شیوایی  عبارات بارا ! هدف گردانندگانسردبیر محترم سپس، 

ا شناسی به معنی عام کلمه ر که تخصص مطروحۀ در آن یعنی نسخه نشریه در دورة جدید بر آنند

ل مبتالبه نشریه باشند تا همیت مسائتري از جامعه مطرح سازند و پیوسته به دنبال ا در طیف گستره

اي از خواص در رشتۀ مربوطه نیز از پرداختن و توجه  برشماردن موضوعاتی پیچیده که حتی پاره

 ».به آن پرهیز دارند

سانتیمتر ار لبۀ کاغذ  5/7 ستون بیرونی. آرایی مجله نباید از حق گذشت اما دربارة صفحه -7

سانتیمتر با عطف فاصله دارد و انصافاً خواننده را مجبور به گشودن  1فاصله دارد و ستون داخلی 

 .اندازد هاي بی شیرازه می کند و به شکلی بدیع، ما را به یاد نسخه و ورق ورق کردن مجله می



فرازهایی از مطالب در حاشیۀ  آرایی مجله، همانا آوردن هاي جذاب در صفحه یکی از شیوه -8

هاست که منسوخ شده است و خوشبختانه در این مجلۀ  دلیل سال صفحات است که بی

المللی، این مهم به زیبایی رعایت شده و به یقین براي استخراج این فرازها از دل مقاالت،  بین

 .هاي بسیاري الزم است مرارت

پردازي در  اصطالحات نسخه«است که در مقالۀ هاي مشاور هنري مجله، این  یکی از نوآوري -9

تصاویر مورد استفادة پژوهشگر را در آغاز مقاله نیاورده و یک تصویر را در » مرآت االصطالح

مقاله آورده است و به جهت کمبود فضا و یا  22و دو تصویر دیگر را در صفحۀ  18صفحۀ 

 .شده استرعایت صنعت ایجاز، از ذکر زیرنویس تصاویر نیز خودداري 

هاي معرفی شده، به شکلی بسیار زیبا و جذاب در  ، نسخه»هاي کُردي نامه شاه«در مقالۀ  -10

 .اند جاي گرفته 95تا  77صفحۀ 

* 

 .کنم بسنده می» نامۀ خوشنویسی ویژه« بارةبه ذکر چند نکته در در پایان

یه شده است، چنانکه از تهشورا کتابخانۀ مجلس  کارشناسانت یکی از به همگویا نامه  این ویژه

در  ین که پیشگفتار یا دیباچه، چرابه روشنی پیداست اما ا» در اقلیم قلم«: نخستین مقاله با عنوان

 .کسوت مقاله ارائه شده است، واهللا اعلم

طرّاح . نامه تصویر خوشنویس شهیر، غالم رضا اصفهانی، نقش بسته است در طرح جلد ویژه

افزارهاي  اي از خطوط وي را به مدد نرم افی ندانسته و قطعهذوق، تصویر استاد را ک خوش

  !اي به دست استاد چسبانده است رایانه

انتخاب  اد رضا مشعشعی که دو نمونه خط رااز استداري،  براي رعایت امانتدر شناسنامۀ اثر، 

می اما نا» انتخاب تصاویر خوشنویسی صفحات داخل جلد«: گونه یاد شده است این کرده است،

 .مقاالت در میان نیستفراهم آورندة از 

احوال و آثار درویش «نامه به مناسبت انتشار معرفی و نقد کتاب  این ویژه» در اقلیم قلم«بنابر 

تهیه شده است اما جالب است که تصویر روي جلد، خطوط داخل جلد و » عبدالمجید طالقانی

 !نخستین مقاله، دربارة غالم رضا اصفهانی است



گویا . شود حۀ فهرست، نظمی حتی از گونۀ سادة الفبایی هم در ترتیب مقاالت دیده نمیدر صف

 .نامه سهواً در اصل مجله منتشر شده است برخی مقاالت این ویژه

: آور است نامه جاي گرفته است که در نگاه نخست به عنوانش، تعجب گفتگویی در پایان ویژه

حسین  شکستۀ نستعلیق در گفتگو با استاد غالم مل خطِّکوین و تکاها و شرایط ت پیشینه، ویژگی«

: انداخت 1380عباس اخوین در سال  اي با استاد مصاحبه مرا به یاداین عنوان، . »امیرخانی

اي از دامن زدن به نظام  نمونه نیزاین  .»دهند ها را اهل نستعلیق می نویس مدرك استادي ثلث«

خطِّ  بزرگرا به نفع استاد  تاریخ خوشنویسی ران نویسان و پژوهشگ هرمی در هنر که شکسته

تگو یکی از استادان برجستۀ شکسته، حضور البته خوشبختانه در متن گف .، نادیده انگاریمنستعلیق

 .استداشته 

تر اصل مجله است و موارد دررفتگی  نامه بسیار منطقی آرایی و تنظیم تصاویر در ویژه صفحه

مونتاژ کتاب به هم خورده و حواشی راست و چپ  115حۀ از صف: شمارند، از جمله انگشت

و اندازة قلم متن به شکل ) مارجین(حواشی  138و همچنین از صفحۀ  برخی صفحات جابجا شده

 .ناخوشایندي بهم خورده است


