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مطرب عشق  عجب ساز و نوایی دارد
یخچه ی گران میراث خط و خوش نویسی ی در تار سیر

 
نظیر خود نه بگذاشتند و بگذشتند...

کهن خط و  ارزشمند و  از سالیان سال ادای دین ناچیز و انجام وظیفه ی خطیرم پیرامون میراث  که پس  را  سپاس خداوند منان 
گون با همکاری و لطف و محبت بی دریغ خوشنویسان بزرگوار در  خوشنویسی و خوشنویسان گذشته و حال در برپایی نمایشگاه های گونا
گون بوده  گالری »ترانه باران«که بنا به شناسنامه ی فعالیت های مستمرش در انحصار اشاعه ی خوشنویسی و ارائه ی آثار دراقالم گونا
است ،برای نخستین بار در ابعادی فراخور اعتبار ، شان ومنزلت خط و خوشنویسی ،»حراج بزرگ یادگاران میراث این هنر را« برپا کنم.

که  هرچند واژه ی »حراج«را چندان زیبنده ی این هنر معنوی وخوشنویسان عارف و خداجو نمی دانم و نمی پسندم ، اما چه چاره 
کرده ام. جایگزینی بر آن نیافتم و در تصور و باور خود ،حراج را به معنای پیشکش آثار ارزشمند به دوستداران خوشنویسی قلمداد 

در راه انجام این رویداد بزرگ هنری ، باتمام سپاس و قدر شناسی از همکاری و لطف بی دریغ یاران دور و نزدیک ، بی پرده آنچه مرا 
کرده است همانا لطف و عنایت پروردگار منان و عشق و ارادتم به این هنر پرقدرت و واال بوده است. همیشه امیدوار به ادامه ی راه 

کنم تا رسیدن به مقصود و نیل  ح نامالیمات را چندان به صالح نمی بینم ،با این روی اعتراف می  هرچند در راه انجام این وظیفه شر
که به همیشه ی ایام متحمل تنگ  گذاشتن به میراث خط و خوشنویسی ،با خود عهدی جانانه بسته ام  ج  به اهداف ماندگار در ار
نظری ها و داوری های غیر  منصفانه باشم و از خدای خویش طلب کنم صبر و شکیبایی را و نهراسم از موانع و دل بسپارم به سرانجام 
کنم تداوم خدماتی چنین را از سوی دیگر دوستداران و مشتاقان و خالقان این  عزت دیگر بار خط و خوشنویسی در ایران عزیزم وآرزو 

کهن را. دردانه میراث ارزشمند 
از سوی دیگر الزم به یادآوری است که جمع آوری آثار ارزشمند در مراسم حراج جز با همکاری و اعتماد مجموعه داران عزیز که از آنان به 
عنوان خادمان گمنام خط و خوش نویسی یاد می کنم هرگز میسر نمی شد، چندانکه طی مراحل مقدماتی و اداری که آن هم حاصل سعه 
کنم. ح مختصر از صمیم قلب سپاس خود را تقدیم آنان می  که در این شر ی صدر وهمرهی وهمراهی مسئوالن و متولیانی بوده است 

که در ادامه ی آن »گالری ترانه باران« با همکاری صاحبان مجموعه های نفیس و  الزم به یاد آوری است حراج باران آغاز راهی است 
اساتید صاحب نظر عرصه ی خط و خوشنویسی و پژوهشگران و نقادان ذیصالح به یاری خدا به تجلیل از نقش خط و خوشنویسی در 

اعتالی سایر هنرهای ملی و سنتی را در آینده ای نزدیک به انجام میرساند.
گسترده تر و پرثمر ترجایگاه خط و خوشنویسی را به سهم  گالری ترانه باران امید وار است به لطف حق با مدد از ادامه ی  تالش هایی 

کند سزاوار قرن های قرن نثار ذوق خوشنویسانی عابد و عاشق. و بضاعت اندک خویش اعتباری نصیب 
و سخن آخر »حراج باران« را در یاد و تجلیل از نابغه ی خط نستعلیق »میرعماد الحسنی سیفی قزوینی « پیشکش روان آن بی همتا 
کم نظیرش در تکامل خط نستعلیق ،نخستین شهید سرافراز عرصه ی خط و  که جدا از خالقیت های  کنم  خوشنویس تمامی ایام می 
که در حفظ مقام معنوی این هنر واال جان شیرین را پیشکش حاسدان و رقیبان دنیادار و دنیا  خوشنویسی به شمار می آید . میرعماد 

پسند کرد!
گالری ترانه باران را در  با تمام فروتنی و خضوع در سر آخر تمنای صادقانه دارم از خالقان و مروجان و دوستداران خط و خوشنویسی که 

گشا. انجام هر چه مقبول تر و به صالح تر انجام رسالت خطیرش در اعتالی خط و خوشنویسی  یار باشند و یاور و ره و راه 

کاظمی دوالبی    سیده محبوبه 
مدیر مسئول نگارخانه ترانه باران

در نگرش به جایگاه فاخر و سرشار از زیبایی و لطف و معنای خط و خوشنویسی در ایران 
گر چه سخن ها بسیار رانده شده و نقد و پژوهش فزون تر از سایر هنر های  ک کیمیا، ا خا
ارجمند به میراث مانده به انجام رسیده است ، با این همه صاحب این قلم داعیه دار 
آن است که بی گزافه هنوزهم چه بسیار نا گفته ها و چه بی شمار نا نوشته ها در ارزیابی 
گران هر کدام و کدامین مانده است بر دوش و  خط خوش خوش نویسان و سهم و اجر 
تعهد مورخان هنری و نّقادان صاحب رای ، تا مگرم باز شناسانند مراتب عّزت و اعتبار 
دردانه هنرخط و خوشنویسی را به همگان دوستدار و طالب این هنر ،به ویژه نسل جوان 

و پرشوری که بی تردید امانتداران هنری همچو خوشنویسی اند!
گفته نماند که خواست و طلب نیازی چنین ،حاشا که به معنا ی نادیده انگاشتن سهم  نا
که به سهم بضاعت و  گمنام به شمار آید! هم آنانی  و اجر پژوهشگران نام آشنا و بسا 
کردند در ثبت نام بزرگان عرصه ی  کدامین ره و راه هموار  کدام و  برداشت خویش، هر 
ح احوال راهبران و طالیه  خط خوش و شوریده قلم خویش را وا داشتند به تحریر شر
که باری سر مشق دیگر خوشنویسان ممالک اسالمی شدند  در   گون  گونا داران اقالم 

ادوار  دور   و نزدیک !
و  خط  میدان  مردستان  مردان  ماندگار  های  خالقیت  و  ابداعات  سوای  آنکه  راست 
خوشنویسی در ایران میعادگاه و خاستگاه خط خوش در حقیقت بایدمان بازگشتن به 
فاخر شناسنامه ی کهن ایام خط شهره به »دین دبیره« در نزدیک به دو هزار سال قبل 
از میالد مسیح و اختراع  و کاربرد کامل ترین الفبا ی خط در جهان آن روزگاران با مدد از 
گاه دلمان در پیشکش خطی چنان آمیخته با اصول و قواعد  در  اندیشه و خالقیت تبار آ
راستای اعتالی تمدن ایران بزرگ به عالم بشریت ! با آرمان و خواستی در هموار کردن 
تبادل اندیشه ها و فرهنگ ها و حیرت آنکه زان پس همچو مبارک واقعه یی به دیگر 
کاتبان  گیر و  گیرد و نام پر آوازه می شود و عالم  ایام خط اوستایی و میخی جان می 
اندیشمند و صاحب دانش و ذوق را وا می دارد به کتابت اوستا و سایر مکاتبات دیوانی 
بر لوح ها ی گلی و مهم تر و سر نوشت ساز تر حجاران سخت کوش مونس رنج درجنگ 
که با چه صبر و شکیبایی و اعتقادی ، هر پاره سنگ را پنداری برگی از تاریخ  با سنگ 
کتیبه های  تمدن و فرهنگ ایرانی پنداشته اند به شوق بی مرگی تن سنگ و پایداری 

سنگی از گزند حوادث روزگار تا به کنون ایام!
که آشکارا به وقت  کنار همچو ادای دین و انجام خطیر رسالتی است  که در  و شگفتا 
خواندن و تماشای کتیبه های سنگی در یادگاران ایران باستان می توان دریافت مراتب 
نظم و ترتیب سزاوار تحسین خط آفرینان بر سنگ را و باور کرد دالیل آراستگی و مالحت 
الفبای خطوطی همچو خط اوستایی و میخی و پهلوی که بی گمانم که سرچشمه گرفته 
است در درک و دریافت آنان از منزلت و لزوم  زیبایی خطوط و از کجا که بی پروا بایدمان 
تبار سنگ تراش و سنگ نویسمان را آغاز گران خوشنویسی باور کنیم و پاس داریم سهم 

و اجر سر نوشت ساز و ماندگارشان را !
گر چه تا دراز  ایامی خط پهلوی همچنان دایر  در ایران بعد از ظهور دین مبین اسالم،ا

است و رایج ،با تمامی این احوال کند و آهسته با رواج الفبای عربی که از ادغام خطوط 
کوفی و نسخ حاصل شده بود ، صاحبان دانش و دوستداران خط در برداشتی  ابتدایی 
گاهانه الفبای فارسی دری را بنیان گذاشتند و عزم جزم کردند در تحول بخشیدن هرچه  آ
بیشتر و کامل تر کتابت نوین! تا بدانجا که سهم و خالقیت ارزشمندشان مقدمات ظهور 
و تولد هنری چونان چشم هنر های ایرانی اسالمی فاخر  یعنی خوشنویسی را به مفهوم و 
معنای برداشت کنونی آماده و زان پس عالم گیر کردند! و سزاوار تامل و تحسین کاتبان 
کردند به آذین  که با تمامی اعتقادات راسخ خویش قد علم  عابد وعاشق ایرانی بودند 
گذر نزدیک به  کتابت قرآن مجید با تمامی نثار ذوق در  کوفی در  بخشی و تکامل خط 
پنج قرن و با اعمال سلیقه و ابتکارات ستودنی شان به الفبای فارسی دری زیبایی و 

تحریری چشم و دل پسند بخشیدند.
ونیزهم در گذر قرن های نخستین هجری است که کاتبان ایرانی با هنر و ذوق خطوط 
کاتبان  کوفی و نسخ چنان ابداعات و اعمال سلیقه و نثار هنرشان مورد عنایت سایر 
که بنا به شواهد و اسناد به جای  مانده  گیرد  در ممالک دور و نزدیک اسالمی قرار می 
خوشنویسان خدا جوی خطه ی شمال آفریقا و مصر با شیفتگی و شوق تمام رهروان 
کوفی  کریم( شیوه و طریق  کتاب خدا )قرآن  کتابت  کاتبان ایرانی می شوند  و در  ذوق 

و نسخ نویسان ایرانی را سر مشق کتابت خویش قرار می دهند !
در چنین هنگامه ی پرشوری است که در آغاز قرن چهارم هجری تولد نادر خوشنویسی 
بی مثال ذوق تحت نام »ابن مقله« از دیار فارس و بنا به روایاتی شهر » بیضا« با مدد از 
ذوق خدادادی و نبوغی بی همتا  و مثال درسماع قلم خویش چنان خوش می درخشد 
کتابت قرآن مجید و با درایت و خالقیتی ستودنی  کند در  و نیک نثار ذوق و بندگی می 
کوفی و نسخ را از یکنواختی و نبود آذین به مراتبی ماالمال از لطف و مالحت  کتابت 
که به حق و شایسته می توان  از ابن مقله  به عنوان بانی و  وزیبایی می رساند تا آنجا 

مروج خوشنویسی در ایران بعد از اسالم و ممالک همجوار یاد کرد.
دریغا که خوشنویس راهبر در شرایطی به ادای ذوق و نثار ابتکار دل و جان می سپرد که 
به دلیل شایستگی های فردی برمسند وزارت خلیفه ی عباسی تکیه زده و چنان غرق 
که سرانجام حسادت این و آن غریب و آشنا را بر می انگیزد و  درشور خوشنویسی است 
سبب ساز آن می شود که خلیفه ی کور دل جان جانان از او بازستاند و ننگی همیشگی 

را از آن خود کند!
که جماعتی از  جهان خوشنویسی در شرایطی خوشنویس طالیه دار راهبر را می ستاید  
که از سر احساسات و قدر شناسی  دوستداران ابن مقله چنان شیفته و مرید او بوده اند 
که چندان به  کرده اند , امری  حتی او را خالق و مروج ))اقالم سته(( هم دانسته و باور 
واقعیت نزدیک نیست و رواتر آنکه نقش ابن مقله را در سامان بخشیدن و به نظم و 
کوفی باید به قبول نشستن تا سهم بخشیدن منحصر  قاعده در آوردن خطوط نسخ و 

در پدید آوردن اقالم سته!
از پس قتل فجیع ابن مقله به سال )238 هجری( با تمامی رهروی و ادامه طریق و  



Baran Auction    101011  |  حرا�ب �بارا�ن

گردان وفادارش چه در ایران و چه  کتابت آن شریف خوشنویس از سوی مریدان و شا
سایر ممالک اسالمی و نیز تداوم  بی چون و چرای شیوه و طریق کتابت ابن مقله در طول 
قرن چهارم هجری با تولد و ظهور دیگر خوشنویس بی همتا ذوقی با نام )ابن بواب( 
گردان و رهروان ابن مقله )محمد بن  که از قرار رای مورخین خوشنویسی را در محضر شا
سمانی( و)محمدبن اسد( آموخته بود ، شیوه و طریق ابن مقله دیگر بار جانی تازه و 

حیاتی نوین   می یابد.
ابن بواب که گویی پا به میدان ادای دین و نثار ذوق گذاشته بود در جالل بخشیدن به 
کرده  سهم جاودانه ی استاد و مراد نادیده اش یعنی  ابن مقله و رواتر بسا قامت راست 
بود در امانت داری وتجلیل هر چه بیشتر سهم و  اجر   آن جاودانه ذوق خوشنویس 

راهبر و خالق ! 
کرد در انجام ابداعاتی همچو  گری و تذهیب ، بسا راه هموار  آشنایی ابن بواب به نگار 
سنجیدن خط به میزان نقطه و ایجاد وسواس و دقت ستودنی هرچه بیشتر در تراش 

مناسب قلم های نئین و انتخاب کاغد های مناسب و مرکب های دلخواه !
عاری از حقیقت نیست ادعای آن که ابن بواب بعد از ابن مقله ، سهمی گران ازآن خود 
کرد در بر صدر نشاندن خوشنویسی در قیاس با سایر هنرهای واال و فاخر روزگارخویش! 
گردان و رهروان ابن بواب یافت که به  چرای پاسخ این ادعای را می بایست در انبوه شا
که در مجلس و  کردند  که او را صاحب ذوق خوشنویسی یاد  نقل از مورخین زمانه اش 
گردان هر کدام از دیاری و سرزمینی گرد شمع وجودش حلقه می زدند  محفل پربارش شا
و در سایه ی تعالیم ارزنده اش اقالمی چون»رقاع« و »ثلث« و »نسخ«  ره و راه به سوی 

تکامل پیمود و هویتی ارزشمند یافت .      
و  ایران  در  گردید  رایج  چنان  او  گردان  شا و  بواب  ابن  ماندگار  کتابت  طریق  و  شیوه 
سرزمین های اسالمی که بی اغراق تا ظهور دیگر نابغه ی بی جانشین و بی مثال ذوق 
چون »یاقوت مستعصمی« چندان رویدادی سرنوشت ساز در جالل بخشیدن به خط و 

خوشنویسی اتفاق نمی افتد.
با حضور »جمال الدین یاقوت مستعصمی « شهره به »قبلة الکتاب« در قرن هفتم هجری 
قمری و ادامه ی کتابت شیوه و طریق ابن مقله و ابن بواب ، به یقین خط و خوشنویسی 
به درجاتی می رسد ماندگار و تحسین برانگیز و مهمتر ، زنده کننده اجر و سهم آن بزرگوار 

خوشنویسان راهبر و مبدع !
کتابت خط ثلث  کوفی و نسخ به حق و شایسته در  کتابت ماهرانه ی  یاقوت گذشته از 

ذوق و مهارتی ستودنی و چه بسا بی همتا و مثال داشت .
مرگ یاقوت مستعصمی در واپسین ایام قرن هفتم هر چند ضایعه یی بی جبران بود با 
این روی ازقرن هشتم هجری قمری به بعد کم نبودند خوشنویسانی که هر تن به سهم 
غ خویش پا به عرصه ی خط و خوشنویسی گذاشتند که با دریغ ذکر نام و احوال  ذوق و نبو
گزیر راهی و چاره ای جز نام و  یکایک شان از حوصله و مجال این مرور بیرون است و به نا
یاد معدود خوشنویسانی نام آشنا در میان نیست ، به ویژه بزرگانی که خط خوش و فاخر 
گمنام و نام آشنا ، بی تردید نام »میر علی  که میان جماعت  نستعلیق را مروج شدند ، 
گورکانی همچو ستاره ای بي غروب در آسمان پر  تبریزی« واال خوشنویس عصر تیمور 
ستاره ی خط و خوشنویسی به ویژه به دلیل اجر واالی او در رواج نستعلیق می درخشد !
میر علی تبریزی به خط نستعلیق چنان زیبایی و وجاهتی بخشید که جمعی حتی او را 
واضع خط نستعلیق باور کردند داوری نه چندان به روا و سزایی در غفلت از پیشینه ی 

گیری این خط خوش تا قبل از ظهور میر علی تبریزی ! کهن نستعلیق و پا
غ خدادادی اش چونان دیگر  آن چه مسلم است میر علی تبریزی با خط خوش و نبو
خوشنویسان صاحب ذوق نستعلیق را به سهم خویش زیبایی و قاعده و اصولی تازه 

بخشید !
شگفت آن که در طول سه قرن هشتم و نهم و دهم هجری در سایه ی نثار ذوق و مشق 
بی امان اهل قبیله ی خط و خوشنویسی در ایران خط »تعلیق« و »نستعلیق« و«شکسته 
ی نستعلیق« با مدد از ترکیب و گردشی یادآور خطوط کهن اوستایی و پهلوی به چنان 
رواج و رونقی می رسد که جدا از خوشنویسانی همچو »میر علی هروی« و »سلطان علی 
مشهدی« و امثال »میرزا جعفر بایسنقری« کاتب نام ماندگار شاهنامه ی فردوسی بزرگ 
در نیمه ی نخست قرن نهم هجری قمری و روزگار حکمرانی بایسنقر، شهره به »شاهنامه 
ی بایسنقری« به چنان مراتب واالیی در عرصه ی خوشنویسی می رسند که تا دراز ایامی 
گردان و پیروان و مریدانی  چون »سلطان  شیوه و طریق میر علی تبریزی سرمشق شا
کاتبان عرصه ی خط و خوشنویسی قرار  محمد نور« و »سلطان محمد خندان« و دیگر 
می گیرد و در قرن دهم هجری قمری که آوازه ی خط خوش »شاه محمود نیشابوری« 
و »باباشاه اصفهانی« از مرز های ایران بیرون می رود و عالمیان دوستدار خط خوش 
فارسی را به تحسین و باور سهم و اجر ماندگار خوشنویسان ایران زمین از«ابن مقله« تا 

»بابا شاه اصفهانی« وا می دارد .
هم در چنین شور و هنگامه و اعتبار عالم گیریست که در واپسین سالیان قرن دهم )٩٦١ 
هجری قمري( با تولد بی همتا ذوق نابغه ای با نام »میر عماد«خط نستعلیق به چنان 
منزلت پایداری می رسد که بی گزافه چه قبل از تولد چه بعد مرگ او، کمتر خوشنویسی 

را یاری رقابت و برتری در قیاس با خالقیت منحصر »میرعماد« توان شناخت .
کلک سحر آمیزش ، واال انسانی عارف و  »میر عماد سیفی قزوینی« جدا از بی همتایی 
عابد است و به خط و خوشنویسی سوای زیبایی و رعایت اصول و قواعد به چشم عبادتی 
می نگرد و باور دارد در ره و راه وصل و وصال حضرت دوست ! »میر عماد« که بی پرده 
کارساز در عرصه ی خوشنویسی دارد که همانا  کید و تکیه بر دو اصل عمده و  و آشکار تا
که خط خوش خوشنویس را به عبودیت مقبول  می رساند . او  »صفا » و »شان« است 

را که  اعتقاد بر آن است:
)»صفا« آن رونق و  زیبایی است که نفس هنرمند را در اثرش تجلی می کند و »شان« حالتی 
غ شود .( که چون در خط موجود شود کاتب از تماشای آن مجذوب گردد و از »خودی« فار
که بر اریکه ی خط خوش بی رقیب می  »میرعماد« با همچو آرمان و اعتقاداتی است 

نشیند و به گمانم بی هیچ جایگزین و نایبی !
فسوسا از سر انجام این زندگی این دردانه گوهر خط نستعلیق و قتل ناجوانمردانه اش به 
گون  ساله )١024 هجری قمری( به فرمان شاه عباس صفوی و بنا به دسیسه های گونا
حاسدان و رقیبانی که جالل خط »میر عماد« را برنمی تافتند و مهمتر شخصیت  واالی 

انسانی او را تاب و تحمل نداشتند.
گر چه فاجعه یی غیر قابل جبران و رویدادی تلخ و جانکاه بود ، با این  مرگ »میرعماد« ا
گردان و رهروان حافظ شیوه و طریق میر عماد که با کتابت  همه بایدمان یاد کردن از شا
خط خوش خویش در سایه ی تعالیم استاد مانع از به فراموشی سپرده شدن  خدمات 
و خالقیت ها و مهمتر آرمان های معنوی آن بزرگ خوشنویس طالیه دار تجدید حیات 

نستعلیق شدند.
گردان میرعماد و رهروان او را نمی توان در ذکر نام تنی چند خوشنویس هم  هر چند شا
ایام و مرید آن نابغه ی نستعلیق یاد کرد ، با این همه اشارت به امثال »نورالدین محمد 
الهیجی« و »عبدالرشید دیلمی« و »ابوتراب اصفهانی« و »عبدالجبار اصفهانی« و سزاوار 
تامل »میر ابراهیم« پسر میرعما و »گوهرشاد« دخت خوشنویس بسا به ادای دینی تعبیر 
گردد در درک و دریافت مراتب مریدی و اخالص آنان به استاد فرزانه ای که همه عمر در 

راه اعتالی خط و خوشنویسی دمی از انجام رسالت خطیر خویش باز نماند .

گفته نماند که در روزگار ظهورو خالقیت بی امان میرعماد و عهد سلطنت شاه عباس  نا
اول ، خط و خوشنویسی بی بهره از دیگر خوشنویسان صاحب قریحه و ذوق در اقالم 

گون نیست ، که زان جمله می توان به »علیرضا عباسی« اشاره کرد! گونا
او که از مقربان دربار شاه صفوی بود در کتابت »ثلث« به حق و به روا  تالی  و  رقیب نداشت 
که »حسن  گاه در ردیف رقیبان میر عماد قلمداد شده است ، یا  و در »نستعلیق« همه 
که در ایام حکومت شاه عباس دوم از جمله خوشنویسان صاحب ذوق و چیره  شاملو« 
دست بود و عمده فخر کتابت خویش را در پیروی از سلیقه و شیوه ی ماندگار نستعلیق 
ح زندگی و یاد نام دیگر بزرگان عرصه ی خوشنویسی  گذرم از شر میر باور داشت، می 

همانند : »عالالدین تبریزی« و »عبدالباقی تبریزی« و ...
گفته نگذارم خط و خوشنویسی به عهد صفوی در شرایطی بر صدر می نشیند که به گواه  نا
تاریخ تجدید حیات هنرهای ملی و سنتی این روزگار ، میدان رقابت ها سخت گسترده 
گون هنرهای ایرانی بسیارند و در فزون ،هم در چنین  گونا است و هنرمندان خالق در 
گسترده عرصه ای ، فخر نثار خالقیت بی امان بزرگانی همانند میر عماد و رهروانش که 
خط و خوشنویسی را به چنان اوج و رواجی رساندند ، بی گزافه برتر و رایج تر و چشمگیرتر 

و عالم پسندتر از سایر هنرها !
گواه این ادعا را می توان در میراث خط خوش خوشنویسانی به اثبات رساند که یادگاران 
گنجینه ی هنر خوشنویسی !  گوهری یکتا را دارد و در  کدامین حکم  کدام و  خط هر 
کن مقدس ، خود  کتیبه های خوشنویسی مساجد و دیگر اما که بازمانده ی  چندان 
ح و تفسیر مراتب بی همتایی کتابت ماندگار کتیبه  گانه ای می گشاید در شر فصل جدا

نگاران عابد و عاشق !
با تمامی این احوال و با همه جالل و زیبایی بی چون و چرای خط نستعلیق و سایر 
اقالم ، در اواخر عهد صفوی خط »شکسته نستعلیق«  با نثار ذوق و ادای دین بزرگ 
خوشنویسانی چون »محمد شفیع حسینی« شهره به »شفیعا« و »محمد علی اصفهانی« 
و »محمد حسن قمی« هم ایام با از رونق و رواج افتادن خط »تعلیق« در کتابت فرامین و 
سایر مراسالت و جایگزینی »نستعلیق« کاتبان شکسته نستعلیق پا به میدان ادای دین 

تازه ای می گذارند به روا ماندگار و سرنوشت ساز!
گر در خط نستعلیق »میر عماد« با به کمال رساندن اصول و قواعد و زیبایی بخشی  باری ا
و صالبت نستعلیق ، بی همتا ترین میراث خوشنویسی ایرانی را به جالل فراخور رساند ، 
در عرصه ی شکسته ی نستعلیق بار رسالتی چنان خطیر را شوریده جوانی شاعر پیشه بر 
دوش و عهده می گیرد به حق ستودنی و سبب ساز و منزلت و اعتبار شکسته ی نستعلیق.

که  کسی نبود جز »درویش عبدالمجید طالقانی«  آن خوشنویس شکسته ی نستعلیق 
کوتاه ایامی با مدد از خالقیتی منحصر و تالش و نثار ذوقی سزاوار تحسین در استوار  در 
کردن قواعد و اصول شکسته ی نستعلیق در کتابت بی همتای خویش حتی خط خوش 

شفیعا را تحت الشعاع خط شکسته ی نستعلیق خویش قرار داد !
که سهم و اجر درویش عبدالمجید طالقانی تا  که نگارنده را اعتقادی راسخ است  با آن 
به کنون ایام در اعتبار و زیبایی بخشیدن و رواج خط شکسته نستعلیق ناشناخته مانده 
ح و تفسیر و پژوهش قرار نگرفته است ، با این روی چه  است و چندان که سزاوار مورد شر
کتابت خط شکسته ی نستعلیق ، درویش عبدالمجید نه جانشینی  که در  جای انکار 

دارد نه رقیب و مدعی قابل قبولی!
به صد افسوس که عمر پر بار درویش عبدالمجید طالقانی کوتاه بود و واال راهبر شکسته ی 
نستعلیق بنا به روایتی در سی و پنج سالگی چشم از جهان فرو می بندد ، تلخ واقعه یی که 
گر چنین شتابان روی نمی داد بسا بی گزافه شکسته ی نستعلیق با آثار گران و  بی همتای 

ح دیگر و تمجیدی دیگر گونه طلب می کرد. کام جوان شاعر و خوشنویس شر آن نا

  شیوه ی  شکسته ی نستعلیق درویش عبدالمجید از پس مرگ یگانه استاد شکسته ی 
گرد و مرید وفادارش»میرزا کوچک اصفهانی« همچنان در مراتبی  نستعلیق در کلک شا
او چون »خواجه  کتابت سایر رهروان  و در  زیبایی و شکوه دنبال می شود  از  سرشار 
ابوالحسن فانی« و »محمدرضا اصفهانی« و »فضعلی بیک دینبلی« با جاللی فراخور به 
حیات خویش ادامه می  دهد و سبب ساز ادامه ی راه  دیگر خوشنویسانی می شود هر 
گاه بی همتا و مثال چون»سید محمد صادق« و »میرزا  کدام صاحب ذوق و خالقیتی 
اباالفضل ساوجی« و »سید محمد اسماعیل انجوی« و »وصال شیرازی« و »میر سید علی 
گلستانه« زاده ی اصفهان  کبر  نیاز«و»صفای لواسانی« و بسا نام پر آوازه تر »سید علی ا
که تاریخ خط شکسته از او به عنوان شایسته ترین رهرو  به سال ١274 هجری قمری 
مرید درویش عبدالمجید طالقانی یاد می کند و عشق و ارادت و مراتب رهروی اش را در 

شیوه و طریق نادیده استادش درویش طالقانی را  مکرر ستوده است !
که به  قرن سیزدهم را می توان قرن رونق و رواج دیگر بار اقالم ششگانه باز شناخت 
با هنر و ذوق  همت ذوق و خالقیت خوشنویسانی چونان وصال شیرازی و فرزندان 
اش »وقار_حکیم_داوری« و »محمد محسن اصفهانی« و »زین العابدین اشرف الکتاب 
اصفهانی«و »رضا پرتو اصفهانی« آثار نفیس و ارزشمندی از قرآن ها و مصاحف و به ویژه 
در شیوه »نسخ« به وجود آوردند و خط نسخ را آبرویی دو صد چندان و اعتباری فزون 
نصیب کردند تا بدانجا که توان به طور مثال ادعا کرد خط نسخ در نیمه ی نخست قرن 
سیزدهم مثال چشم و چراغ سایر اقالم رایج شد و به درجات عالی رسید و هم در نیمه ی 
دوم این قرن است که با رواج دیگر بار نستعلیق تاریخ خط و خوشنویسی را دگر بار فخری 
گر چه همگان استاد یگانه بودند ،  نصیب می شود به همت نثار ذوق خوشنویسانی که ا
با این همه نامورترین آنان را می توان در ذکر نام »میرزا اسدا... شیرازی« و »میرزا عباس 

نوری« و»فتحعلی حجاب« و »میرزا غالمرضا اصفهانی« و »میرزا رضا کلهر« یادآور شد!
با شروع قرن چهاردهم و هم ایام با تحوالت سیاسی و اجتماعی ، به ویژه بر پایی نهضت 
مشروطیت در ایران و از رونق و رواج افتادن بسیار هنر های ملی و سنتی با داعیه در 
نوآوری ها و نوپسندی ها ، گران میراث خط و خوشنویسی نیز بی نصیب از انحطاط نمی 
ماند ایامی که هر چند خوش نویسی چون »میرزامحمدحسین عماد الکتاب« خوش می 
درخشد و نیک با خالقیت و نثار ذوقش سبب ساز اعتالی خوشنویسی گرفتار بی مهری 
که در  کرد و به باور نشست  و  بی اعتنایی می شود با  این روی به راستی آیا توان تصور 
پایان قرن چهاردهم هجری قمری با رواج چاپ و میدان داری رقیبی همانند حروف 
گون به مفهوم و معنای نوشیدن قهوه ی ختم واالترین  سربی در حروف چینی کتب گونا

میراث هنر ایرانی یعنی خوشنویسی قلمداد گردد ؟
فزون فخر و بی شمار سربلندی که در هنگامه ای چنان ، با تاسیس انجمن خوشنویسان 
در سایه ی همت ستودنی برادران میر خانی ، »سید حسن میرخانی« و »سید حسین 
میرخانی« خط بطالنی بر فراموشی خط و خوشنویسی کشیده می شود و به کوتاه ایامی 
بعد با عنایت به رهروی خوشنویسان رهرو  و مستعد ، باردگر تاریخ هنر خوشنویسی شاهد 

رونق و رواجی می شود در معیار و اندازه ی نهضتی سرنوشت ساز !
داوری و نقد سرنوشت خط و خوشنویسی و اجر و سهم خوشنویسان نام پر آوازه و خالق 

معاصر را باید وا گذاشت به قضاوت حالیان و نقد و سنجش آیندگان.
سخن آخر آن که خط و خوشنویسی از بی همتا ترین ذخایر گنجینه ی هنرهای ایرانی 
است و سپاس خدای را که قلم خوشنویسان همچنان در سماع است و عنایت حضرت 

حق ، جناب دوست مستدام!
 مرکز پژوهش هاى هنرى 
نگارخانه ترانه باران    
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کیفی آنها و بر حسب عالقه مندی متقاضیان توسط  1. آثار هنری بر مبنای ارزش 
کنندگان حراج اتخاب  و بر اساس قسمت پایه مورد توافق با صاحب اثر در  برگراز 
حراج ارائه خواهد شد . آثار انتخاب شده به مدت 2 روز در سالن هتل اسپیناس 
پاالس در معرض  مشاهده عالقه مندان بوده و در عصر روز سوم طی مراسمی به 

گذاشته خواهد شد. حراج 

2. قیمت اثار در یک مزایده آزاد و بر مبنای رقم نهایی چکش خورده در حراج صورت 
گرفته و هیچ مبلغی افزون بر آن از خریدار مطالبه نخواهد شد .ترتیب فروش اثار بر 

کاتالوگ نمایشگاه صورت میپذیرد. اساس شماره ی انها در 

3. تنها متقاضیانی که پیشاپیش پبت نام و شماره مزایده دریافت کرده اند مجاز به 
شرکت در حراج میباشند. برای خرید آثار از نظر تعداد محدودیتی وجد ندارد لیکن 

فروشنده یا صاحب اثر مجاز به شرکت در مزایده ی آن نیست.

4. حراج گزار در این حراج صاحب و یا مالک اثر نبوده و تنها از طرف فروشنده اثر برای 
گونه مالکیتی در خصوص اثر به وی صورت نمی  فروش آن اقدام می نماید و هیچ 
گزار صرفا« بابت آماده سازی شرایط حراج و  پذیرد .حق الزحمه )حق العمل( حراج 

برگزاری آن و فراهم نمودن تسهیالت اجرای این معامله است.

5. خرید آثار از حراج به سه صورت زیر امکان پذیر است:
a( خریدار میتواند با ثبت نام و تکمیل فرم خرید حضوری با مشارکت در مزایده 

کند. در حراج شرکت 

b( خریدار با ثبت نام و تکمیل فرم ثبت نام و تکمیل فرم خرید غیر حضوری 
کنند. توسط ارتباط تلفنی هنگام حراج ,در آن شرکت 

گزار وکالت  c( خریدار میتواند با ثبت نام و تکمیل فرم خرید وکالتی ,به حراج 
دهد تا با سقف رقم مورد نظر وی در مزایده شرکت و مبادرت به خریداری آید.

کمینه بیشینه تعیین شده است.مزایده معموال« از رقمی  6. برای هر اثر دو برآورد 
کمینه آغاز شده و ترتیب زیر افزایش خواهد داشت : پایین تر از  برآورد 

* تا مبلغ 20 میلیون تومان هر بار یک میلیون تومان افزایش.

* از 20 تا 50 میلیون تومان هر بار دو میلیون تومان افزایش.

* از 50 تا 100 میلیون تومان هر بار پنج میلیون تومان افزایش.

* از مبلغ 100 تا 200 میلیون تومان هر بار ده میلیون تومان افزایش.

* از مبلغ 200 تا 500 میلیون تومان هر بار بیست میلیون تومان افزایش.

* از مبلغ 500 میلیون تومان تا یک میلیارد تومان هر بار پنجاه میلیون تومان 
افزایش.

* از مبلغ یک میلیارد تومان به باال هر بار صد میلیون تومان افزایش.

کمتر از براورد را به عنوان رزرو یا پایه ی  گزار با اجازه ی صاحب اثر رقمی  7. حراج 
کرد و مجاز به فروش اثر از طرف صاحب اثر در این مبلغ و باال  فروش تعیین خواهد 
گزار مجاز به فروش اثر از  تر از آن می باشد. در صورت عدم تعیین رقم رزرو حراج 

کمینه و باال تر از آن است. طرم صاحب اثر به قیمت برآورد 

8. مزایده روی باال ترین پیشنهاد چکش خوره و پایان می پذیرد. پیشنهاد دهنده 
ی نهایی متعهد به خریداری اثر در این قیمت است و در صورت استنکاف یا عدم 
گونه ضرر و زیان وارده به صاحب اثر و  پرداخت وجه اثر در موعد مقرر مسئولیت هر 

گزار را را راسا« تقبل میکند. حراج 

از حراج به  کثر دو هفته پس  ا 9. خریدار موظف است مبلغ خریداری شده را حد 
کند. این پرداخت می تواند به صورت  گزار به نیابت از صاحب اثر پرداخت  حراج 
چک یا واریز در وجه حساب اعالم شده در حراج صورت پذیرد.آثار خریداری شده 
ج از ایران  کثر یک هفته پس از دریافت وجه آن در ایران و دو هفته ی بعد خار حد ا

گردید. تحویل خواهد 

10. صاحب اثر بابت هزینه ی معرفی و فروش اثر و نیز برگزاری مراسم حراج موظف 
به پرداخت حق العمل حراج گزار، مبلغ 28% از فروش اثر که این مبلغ از درامد فروش 

کسر و مابقی به صاحب آن پرداخت خواهد شد: اثر 

بر اساس قوانین و مقررات  گونه عوارض قانونی مالیاتی  11. وظیفه پرداخت هر 
مربوطه ناشی از خرید یا فروش اثر بر عهده ی خریدار و یا فروشنده ی آن بوده و 

گزار مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت. حراج 

12. به منظور تامین هزینه های نگهداری حمل و نقل آثار و پوشش بیمه ای آثار در 
قبال خطرات  حمل و نقل  و آتش سوزی صاحب اثر موظف است معادل دو درصد 

رقم نهایی فروش اثر را بابت حق بیمه پرداخت نماید.

13. در صورت عدم فروش اثر صاحب آن موظف به پرداخت حق بیمه و هزینه های 
احتمالی از قبیل مرمت یا قاب خواهد بود.

ݢبارݣݣاݤن ݢجݤݤݤ ݢ شرݣݣایط  ݣݣݣݣݣݣعمومی  ݣݣݣݣحرݣݣاݢ فهرست
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 شماره  اثر

 1 و 32
28
28
30
57
52

2
35

13
46

31

12
50
3
6

49
41
7

5

14

43
25
42
18
64

23
16
33

37

60

گوشــه ای از توقعــات  کنونــی می تواننــد  کــه در شــرایط  کیــد بــر نقــش هنــر در توســعه فرهنگــی و اقتصــادی  حــراج بــاران، حرکتــی اســت فرهنگــی، پژوهشــی- اقتصــادی و تا
و نیازهــای جامعــه متحــول و ملی گــرای مــا را پاســخگو باشــد. 

گیــری از تجــارب و دســتاوردهای  گســترش فرهنــگ و هنــر مبتنــی بــر ارزش هــای ایرانــی و اســالمی فعالیــت خــود را آغــاز نمــوده تــا بــا بهــره  حــراج بــاران بــا هــدف ترویــج و 
کثــر بهره گیری  گاهــی از میــزان ســودمندی و مطلوبیــت در فعالیت هــای هنــری و حدا مقبــول جهانــی بــا انجــام مطالعــات و بررســی های اقتصــادی در زمینــه هنــر بــه منظــور آ
کوچــک ولــی مؤثــر را  کــه در ایــن حرکــت ملــی نقــش تاثیرگــذار دارنــد، نقشــی هــر چنــد  از امکانــات موجــود و همــکاری بــا نیروهــای متخصــص، هنرمنــدان و مجموعــه داران 
ح ذیــل اعــالم مــی دارد: کنــد. حــراج بــاران، شــرایط عمومــی را بــه شــر در تمامــی حوزه هــای فرهنگــی، اقتصــادی، هنــری، علمــی را در عرصــه هــای ملــی و بین المللــی ایفــا 

 شماره  اثر

45
40 و 15
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8
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9
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7
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62
29

24
61
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21

56
26
48
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1
معلی کر
 شیرازی 

)متولد 1339( 

64 *39  cm
سال ساخت: 1389

Karamali
Shirazi
(b.1943)

64 x 39 cm
Executed in 2010

ــون تومــان 20-18 میلیـــــــــ
180-200.000.000 IRR

2
عبدالصمد  

صمدی
)متولد  1327( 

99 *20  cm

Abdolsamad  
Samadi
(b.1948)

99 x 20 cm

تومــان میلیـــــــــــون   10-12
100-120.000.000 IRR
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3
یدا...

 کابلی خوانساری  
)متولد 1328( 

36 *27  cm
سال ساخت: 1385

Yadollah
Kaboli Khansari
(b.1949)

36 x 27 cm
Executed in 2006

تومــان میلیـــــــــــون   8-10
80-100.000.000 IRR

4
علی

تن
)متولد 1350( 

80 *120  cm

Ali
Tan
(b.1971)

80 x 120 cm

تومــان میلیـــــــــــون   8-10
800-100.000.000 IRR
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5

سید علی اکبر 
گلستانه 

)1274-1319  ه.ق(

13 *17  cm

Seyed Ali Akbar
Golestaneh
(1857 - 1901)

13 x 17 cm

25-20 میلیـــــــــــون تومــان
200-250.000.000 IRR
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6
محمد رضا 

کلهر  
)1207-1271 شمسی(

10.5 *17  cm )1
10*9.5   cm )2
10*13   cm )3

6*11.5  cm )4

Mohammad Reza
Kalhor
(1745-1828)

1) 10.5 x 17 cm
2) 10 x 9.5 cm
3) 10 x 13 cm
4) 6 x 11.5 cm

12

34

45-40 میلیـــــــــــون تومــان
400-450.000.000 IRR



Baran Auction    222223  |  حرا�ب �بارا�ن

7
زا آقاجان  میر

پرتو اصفهانی
)متولد  حدود 1213( 

40 *21  cm
سال ساخت: 1278

Mirza Agha Jan
Parto Esfahani
(b. 1834 )

40 x 21 cm
Executed in 1899 

45-40 میلیـــــــــــون تومــان
400-450.000.000 IRR

8
زا کوچک  میر

اصفهانی
)اوایل قرن 13(

8.5 *15.5  cm

Mirza Koochak
Esfahani
(Early 13th century)

8.5 x 15.5 cm

تومــان میلیـــــــــــون   10-15
100-150.000.000 IRR
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9
مصطفی
یدی    الکر
)دوره عثمانی( 

21.5 *29  cm

Mostafa
Al-koreidi
(Ottoman)

21.5 x 29 cm

تومــان میلیـــــــــــون   8-10
80-100.000.000 IRR

10
علیرضا 

اسکندری
)متولد 1331( 

140 *140  cm
سال ساخت: 1391

Alireza
Eskandari
(b.1952)

140 x 140 cm
Executed in 2012

15-12 میلیـــــــــــون تومــان
120-150.000.000 IRR
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11
غالمحسین

امیر خانی 
)متولد  1318( 

32.5 *47  cm
سال ساخت: 1392

Gholamhosein
Amirkhani
(b.1939)

32.5 x 47 cm
Executed in 2013

25-20 میلیـــــــــــون تومــان
200-250.000.000 IRR

12

محمد
کاشانی آزاد  

)متولد 1351(

25 *90  cm
سال ساخت: 1436 ه.ق 

Mohammad
Kashani Azad
(b. 1972)

25 x 90 cm
Executed in 2014 

تومــان میلیـــــــــــون   10-12
100-120.000.000 IRR
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13
مهرناز 

قربانپور 
)متولد  1355( 

40 *30  cm
سال ساخت: 1437 ه.ق

Mehrnaz 
Ghorbanpour
(b.1976)

40 x 30 cm
Executed in 2015 

تومــان میلیـــــــــــون   3-5
30-50.000.000 IRR

14
ذبیح اهلل 

لؤلؤیی مهر 
)متولد 1361( 

59 *36.5  cm
سال ساخت: 1393

Zabihollah
Luluei Mehr
(b.1982)

59 x 36.5 cm
Executed in 2014

تومــان میلیـــــــــــون   8-10
80-100.000.000 IRR
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15
ساالر  

احمدیان
)متولد  1336( 

191 *188  cm

Salar  
Ahmadian
(b.1957)

191 x 188 cm

25-20 میلیـــــــــــون تومــان
200-250.000.000 IRR

16
عونی

نقاش اوغلو
)متولد 1961 م.( 

90 *140  cm
سال ساخت: 1435 ه.ق

Auni
Naghash Oglou
(b.1961)

90 x 140 cm
Executed in 2013

50-45 میلیـــــــــــون تومــان
450-500.000.000 IRR
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18
علی اصغر 

موسوی 
)دوره قاجار( 

35 *57  cm
سال ساخت: 1322 ه.ق

Ali Asghar
Mousavi
(Qajar dynasty)

35 x 57 cm
Executed in 1904 

60-50 میلیـــــــــــون تومــان
500-600.000.000 IRR

17

خط کوفی
)قرن دوم ( 

32 *23  cm

Kufic
(Second century)

32 x 23 cm

45-40 میلیـــــــــــون تومــان
400-450.000.000 IRR
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19

یم قرآن کر
وصال شیرازی

)1197- 1262(

2.5 *7.5 *12.5 cm
سال ساخت: 1283 ه.ق

Quran
Vesal Shirazi
(1782-1845)

2.5 x 7.5 x 12.5 cm
Executed in 1866 

45-40 میلیـــــــــــون تومــان
400-450.000.000 IRR

20
علی 

ی  یز تبر
)دوره قاجار( 

20 *29  cm
سال ساخت: 1316 ه.ق

Ali
Tabrizi
(Qajar dynasty)

20 x 29 cm
Executed in 1898

45-40 میلیـــــــــــون تومــان
400-450.000.000 IRR
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21
محمود  

ودی   زنده ر
)متولد  1322( 

97 *162  cm
سال ساخت: 1393

Mahmood  
Zenderoodi
(b.1943)

97 x 162 cm
Executed in  2014

35-30 میلیـــــــــــون تومان
300-350.000.000 IRR

22
عباس

اخوین 
)متولد 1316( 

28 *32.5  cm
سال ساخت: 1364

Abbas
Akhavein
(b.1937)

28 x 32.5 cm
Executed in 1985

ــون تومــان 18-16 میلیـــــــــ
160-180.000.000 IRR
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23
حسین
نجفی

)متولد 1355( 

61 *61  cm
سال ساخت: 1434 ه.ق

Hosein
Najafi
(b.1976)

61 x 61 cm
Executed in 2012

تومــان میلیـــــــــــون   7-9
70-90.000.000 IRR

24
حبیب

رمضانپور 
)متولد 1354( 

80 *55  cm
سال ساخت: 1436ه.ق

Habib
Ramezanpour
(b.1975)

80 x 55 cm
Executed in 2013

تومــان میلیـــــــــــون   10-12
100-120.000.000 IRR
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تومــان میلیـــــــــــون   10-12
100-120.000.000 IRR

علیرضا 
سعادتمند

)متولد 1356( 

150 *150  cm
سال ساخت: 1392

Alireza
Saadatmand
(b.1977)

150 x 150 cm
Executed in 2013

25
سول  ر

 مرادی 
)متولد 1334( 

22 *31  cm
سال ساخت: 1390

Rasoul
Moradi
(b.1955)

22 x 31 cm
Executed in 2011

تومــان میلیـــــــــــون   6-8
60-80.000.000 IRR
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27
میر عماد 
الحسنی   

)1024-921(

6.5 *14  cm
سال ساخت: 1020 ه.ق 

Miremad 
Al-hasani
(1515-1615)

6.5 x 14 cm
Executed in 1611

90-80 میلیـــــــــــون تومــان
800-900.000.000 IRR
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زا حسن   میر
خوانساری

)دوره قاجار  ( 

28 *20  cm

Mirza Hasan
khansari
(Qajar dynasty)

28 x 20 cm

50-45 میلیـــــــــــون تومــان
450-500.000.000 IRR

28
دو اثر در یک قاب 

1( وصال شیرازی )1262 -1197 ه.ق( 
2( وقار شیرازی )1289-1232ه.ق( 

32.5 *20.5  cm  هرکدام
سال ساخت: وصال 1254 ه.ق

                          وقار 1282 ه.ق

Two works in a frame

1) Vesal Shirazi (1782-1845)
2) Vaghar Shirazi (1816-1872)

Apiece 22 x 33 cm
Executed:  Vesal 1838
                    Vaghar 1865

26-24 میلیـــــــــون تومان
240-260.000.000 IRR

12
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محمد حسین

شیرازی 
)دوره قاجار( 

47 *63  cm

Mohammad Hosein
Shirazi
(Qajar dynasty)

47 x 63 cm

200-180 میلیـــــــــــون تومــان
1.800-2.000.000.000 IRR
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ویش عبدالمجید  در
طالقانی  

)1185-1150(

23 *14  cm
سال ساخت: 1176 ه.ق 

Darvish Abdolmajid
Taleghani
(1737-1771 )

23 x 14 cm
Executed in 1762

ــان ــون توم 20-15 میلیـــــــــ
150-200.000.000 IRR
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32
معلی کر
 شیرازی 

)متولد 1339( 

180 *180  cm
سال ساخت: 1394

Karamali
Shirazi
(b.1960)

180 x 180 cm
Executed in 2015

45-40 میلیـــــــــــون تومــان
400-450.000.000 IRR

33
زا احمد   میر

ی    یز نیر
)متولد 1155-1087(

28.5 *40.5  cm
سال ساخت: 1120 ه.ق 

Mirza Ahmad
Neyrizi
(1676-1742 )

28.5 x 40.5 cm
Executed in 1708 

ــون تومــان 20-18 میلیـــــــــ
180-200.000.000 IRR
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34
مثنی 

العبیدی 
)متولد 1972 م.( 

97 *36  cm
سال ساخت: 1429 ه.ق

Mosana
Al-abidi
(b.1972)

97 x 36 cm
Executed in 2008

تومــان میلیـــــــــــون   8-10
80-100.000.000 IRR

35
علی اشرف 

صندوق آبادی 
)متولد 1339( 

66.5 *83.5  cm
سال ساخت: 1394

Ali Ashraf
Sandogh Abadi
(b.1960)

66.5 x 83.5 cm
Executed in 2015

14-12 میلیـــــــــــون تومــان
120-140.000.000 IRR
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36
غالم حسین

امیرخانی 
)متولد 1318( 

45.5 *52.5  cm
سال ساخت: 1393 

Gholam Hosein
Amirkhani
(b.1939)

45.5 x 52.5 cm
Executed in 2014

25-20 میلیـــــــــــون تومــان
200-250.000.000 IRR
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فتحعلی

واشقانی فراهانی
 )1391-1309(

39.5 *19.5  cm
سال ساخت: 1366

Fathali
Vasheghani Farahani
(1930-2012)

39.5 x 19.5 cm
Executed in 1987

تومــان میلیـــــــــــون   10-12
100-120.000.000 IRR

38
محمدرضا

توابی   
)متولد 1355(

150 *150  cm
سال ساخت: 1394 

Mohammad Reza
Tavvabi
(b.1976  )

150 x 150 cm
Executed in 2015 

65-55 میلیـــــــــون تومان
550-650.000.000 IRR
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زا غالمرضا   میر

اصفهانی   
)1246-1304 ه.ق(

21 *8.5  cm
سال ساخت: 1288 ه.ق 

MIrza Gholamreza
Esfahani
(1830-1886 )

21 x 8.5 cm
Executed in 1871  

40-30 میلیـــــــــــون تومــان
300-400.000.000 IRR
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45-40 میلیـــــــــــون تومــان
400-450.000.000 IRR

41
خط کوفی

)قرن دوم (

24.5 *33  cm

Kufic
(Second century)

24.5 x 33 cm

40
ساالر  

احمدیان
)متولد  1336( 

164 *183  cm

Salar  
Ahmadian
(b.1957)

164 x 183 cm

30-25 میلیـــــــــــون تومان
250-300.000.000 IRR
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مهدی 
موسوی )جواهر قلم (

50 *67  cm
سال ساخت: 1378 ه.ق

Mahdi
Mousavi (Javaher Ghalam)

50 x 67 cm
Executed in 1958 

80-70 میلیـــــــــــون تومــان
700-800.000.000 IRR
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عباس 

بغدادی
)متولد 1955 م.( 

41.5 *70  cm
سال ساخت: 1432 ه.ق

Abbas
Baghdadi
(b.1955)

41.5 x 70 cm
Executed in 2010

14-12 میلیـــــــــــون تومــان
120-140.000.000 IRR

43
رضا

مافی
 )1361-1322(

26 *10  cm
سال ساخت: 1348

Reza
Mafi
(1943-1982)

26 x 10 cm
Executed in 1969

25-20 میلیـــــــــــون تومــان
200-250.000.000 IRR
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سید محمد
احصایی  

)متولد 1318(

24 *14  cm

Seyed Mohammd
Ehsaey
(b. 1939)

24 x 14 cm

ــان ــون توم 20-15 میلیـــــــــ
150-200.000.000 IRR

46

قلمدان الکی  
)دوره قاجار  ( 

3.5 *3.5 *22 cm

Lacquer pen
(Qajar dynasty)

3.5 x 3.5 x 22 cm

ــون تومــان 18-16 میلیـــــــــ
160-180.000.000 IRR
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47
محمدباقر 

 اشرفیان  
)متولد 1357( 

170 *100  cm
سال ساخت: 1394

Mohammad Bagher
Ashrafian
(b.1978)

170 x 100 cm
Executed in 2015

15-12 میلیـــــــــــون تومــان
120-150.000.000 IRR

48
زا محمد حسین    میر

)عمادالکتاب(
)1240-1315 شمسی(

17.5 *21.5  cm
سال ساخت: 1337 ه.ق 

Mirza Mohammad Hosein
Seyfi (Emadolkotab)
(1861-1936 )

17.5 x 21.5 cm
Executed in 1918  

ــان ــون توم 20-15 میلیـــــــــ
150-200.000.000 IRR
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محمود 
کاشانی

)دوره قاجار  ( 

19.5 *30.5  cm

Mahmood
khashani
(Qajar dynasty)

19.5 x 30.5 cm

60-50 میلیـــــــــــون تومــان
500-600.000.000 IRR

49

خط کوفی 
منسوب به امام رضا

24.5 *17  cm

Kufic
Attributed to Imam Reza

24.5 x 17 cm

50-45 میلیـــــــــــون تومــان
450-500.000.000 IRR
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1( عبدالرحیم
 افسر  

)درگذشت5 131 ه.ق(
10.5 *20.5  cm

سال ساخت: 1298 ه.ق

2( فتح اهلل

زند عبدالرحیم افسر(  افسر  )فر
10.5 *20.5  cm

1) Abdolrahim
Afsar
(Died in1897)
10.5 x 20.5 cm
Executed in 1880 

2) Fathollah
Afsar
10.5 x 20.5 cm

22-18 میلیـــــــــــون تومــان
180-220.000.000 IRR

52
محمدعلی  

شیرازی   
)دوره قاجار(

21.5 *35.5  cm
سال ساخت: 1274 ه.ق 

Mohammad Ali
Shirazi
(Qajar dynasty)

21.5 x 35.5 cm
Executed in 1857

ــان ــون توم 20-15 میلیـــــــــ
150-200.000.000 IRR
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تومــان میلیـــــــون   110-130
1.100-1.300.000.000 IRR

53
نصراهلل

افجه ای 
)متولد 1312(

180 *120  cm

Nasrollah
Afjeie
(b.1933 )

180 x 120 cm

54

احمد
پیله چی
) متولد 1339 (

32 *21.5  cm
سال ساخت: 1436 ه.ق

Ahmad
Pilechi
(b. 1960)

32 x 21.5 cm
Executed in 2014 

تومــان میلیـــــــــــون   7-9
70-90.000.000 IRR



Baran Auction    767677  |  حرا�ب �بارا�ن

55
محمدرضا

 پژند  
)متولد 1340( 

70 *100  cm
سال ساخت: 1436ه.ق

Mohammad Reza
Pajand
(b.1961)

70 x 100 cm
Executed in 2013

تومــان میلیـــــــــــون   9-11
90-110.000.000 IRR

56

جعفر علی
وی   سر

)متولد 1350(

133 *133  cm
سال ساخت: 1394 

Jafar Ali
Sarvi
(b. 1971)

22 x 15.5 cm
Executed in 2015

تومــان میلیـــــــــــون   8-10
80-100.000.000 IRR
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زا اسدا...  میر

شیرازی
)دوره قاجار( 

23 *33  cm

Mirza Asadollah
Shirazi
(Qajar dynasty)

23 x 33 cm

60-50 میلیـــــــــــون تومــان
500-600.000.000 IRR

58

محمد حسین 
اصفهانی

)دوره قاجار  ( 

178 *11  cm
سال ساخت: 1246 ه.ق

Mohammad Hosein
Esfahani
(Qajar dynasty)

178 x 11 cm
Executed in 1830

50-45 میلیـــــــــــون تومــان
450-500.000.000 IRR
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محمد رحیم 
همدانی

)دوره قاجار  ( 

34 *43  cm
سال ساخت: 1305 ه.ق

Mohammad Rahim
Hamedani
(Qajar dynasty)

34 x 43 cm
Executed in 1887 

90-80 میلیـــــــــــون تومــان
800-900.000.000 IRR

59
سید محمد  

بقا   
)دوره قاجار(

23.5 *32  cm
سال ساخت: 1312 ه.ق 

Seyed Mohammad
Bagha
(Qajar dynasty)

23.5 x 32 cm
Executed in 1894

ــان ــون توم 20-15 میلیـــــــــ
150-200.000.000 IRR
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تومــان میلیـــــــون   50-60
500-600.000.000 IRR

61
رضا

ینه ای ر
)متولد 1347(

230 *160  cm
سال ساخت: 1393

Reza
Reinei
(b.1968 )

230 x 160 cm
Executed in 2014
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63
حسن

ین قلم ر ز
)سده سیزده ( 

22 *33  cm
سال ساخت: 1297 ه.ق

Hasan
Zarin Ghalam
(13th Centuries)

22 x 33 cm
Executed in 1879

80-70 میلیـــــــــــون تومــان
700-800.000.000 IRR

62

سلطان محمد  
خندان

)قرن دهم ( 

12 *19  cm

Soltan Mohammad
Khandan
(10th  Century)

12 x 19 cm

45-40 میلیـــــــــــون تومــان
400-450.000.000 IRR
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64
میرعلی

)دوره صفوی(

23.5 *35.5  cm

Mir Ali
(Safavid)

23.5 x 35.5 cm

30-25 میلیـــــــــــون تومان
250-300.000.000 IRR
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محمدبن جالل الدین 
الحسینی  

)دوره قاجار(

22 *15.5  cm
سال ساخت: 1291 ه.ق 

Mohammad ebn
Jalaledin Al-hoseini
(Qajar dynasty)

22 x 15.5 cm
Executed in 1874

ــون تومــان 15-13 میلیـــــــــ
130-150.000.000 IRR

66
محمد علی

قربانی
)متولد 1351( 

64 *23.5  cm
سال ساخت: 1392

Mohammad Ali
Ghorbani
(b.1972)

64 x 23.5 cm
Executed in 2013

تومــان میلیـــــــــــون   5-7
50-70.000.000 IRR
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