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تابستان 1396

آغــــــــاز همدلــــي هـــاي ســـــبز



استاد راعی زینت شهر دهق
یکــی از ویژگــی هــای مهــم اســتاد پــای بنــدی و مانــدگاری 
ــن  ــرایطی در ای ــت و در ش ــق اس ــارش ده ــهر و دی ــه ش ب
شــهر مانــده اســت کــه مــی توانســت بــه اصفهــان یــا تهران 
مهاجــرت کند و این فعالیت خود را در گســتردگی بیشــتری 
انجــام دهــد. ولــی عشــق بــه شــهر و آبــادی و خدمــت بــه 
مــردم باعــث گردیــد کــه ایشــان در دهــق بمانــد و از همــه 
امکانــات مــادی و رفاهی شــهرهای بزرگ چشــم پوشــی کتد 
و در کارگاه  کوچــک خــود کــه انصافــا شــأن ایشــان بیشــتر 
از ایــن هاســت کار کنــد و بــا تربیــت و آمــوزش هنــر خــود 

اســتادان دیگــری را بــه جامعــه هنــری معرفــی کنــد، در ایــن راســتا هــر تابلویــی کــه ایشــان خلــق می 
کنــد بــه نــام شــهر دهــق حــک شــده اســت و از آن مهــم تــر نام خلیــج فــارس زینــت بخــش تابلوهای 
اوســت کــه ایــن عنــوان بــر تــارک هــر تابلــو و تندیــس از او نقــش مــی بنــدد تــا همــگان بداننــد کــه 

خلیــج فــارس بــه کــوری چشــم بیگانــگان در قلــب تــک تــک مــردم ایــران جــا دارد.
عمادی رئیس شواری شهر دهق

 به نام خداوند اندیشه ها 

برگــزاری آئیــن نکوداشــت اســتاد رجــب علــی راعــی ، قلمزن برجســته ی کشــوری و هنرمنــد محبوب 
مردمــی در منطقــه ی تاریخــی مهردشــت و شــهر هنــر آفرین دهــق ، فرصــت میمون و مبارکی اســت 
تــا از پنــج دهــه تــالش خالقانــه و هنرمندانــه ی انســان وارســته و صاحب کمــال تجلیل و قدرشناســی 
ــه ایــن تجلیل هــا و قدرشناســی هــا   شــود . هرچنــد افــرادی هماننــد اســتاد راعــی شــاید نیــازی ب
نداشــته باشــند امــا تکریــم بــزرگان ، اندیشــمندان ، هنرمنــدان ، تکریم و گرامیداشــت خوبی و راســتی 

و درســتی و نهادینــه کــردن پاکــی و صداقــت اســت .
بــر خــود الزم مــی دانــم ضمــن آرزوی ســالمتی و طــول عمــر بــرای ایــن اســتاد برجســته از ســتاد 
برگــزاری نکوداشــت ایشــان  صمیمانــه سپاســگزاری نمــوده و توفیــق همــگان را از یــزدان پــاک آرزو 

  . یم نما
 سهراب مظفر نجفی، معاون استاندار و فرماندار شهرستان  ویژه ی نجف آباد
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هفته نامه دیباگران نجف آباد 

ویژه نامه نکوداشت
استاد رجبعلی راعی
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پیام های تقدیر از استاد
به نام خالق هنر

ــران  ــرور ای ــر پ ــاور و هن ســرزمین پهن
ــای  ــق هنره ــتگاه خل ــته خاس پیوس
ــا  ــوی و ســازگار ب ــل ، معن ــاب ، اصی ن
زندگــی و آداب و رســوم مردمــان خــود 
بــوده اســت و اصفهــان مهــد فرهنــگ 
و هنــر و تمــدن کــه شــالوده ای از 
ــش  ــا را در خوی ــع و هنره تمــام صنای
پرورانــده اســت .  در ایــن میــان صنعت 
و هنــر قلمزنــی ایــن دیــار پیشــینه ای 
تاریخــی و رونقــی چشــم گیــر داشــته 

ــر جــای گذاشــته اســت .  ــاری گرانســنگ را از خــود ب ــزرگ و  آث ــی ب و هنرمندان
یکــی از ایــن چهــره هــای بــی بدیــل و ســتارگان پــر فــروغ ، اســتاد رجــب علی 
راعــی دهقــی اســت کــه  بیــش از نیــم قــرن بــه خلــق آثــار و آفرینــش هــای 
زیبــا و گرانســنگ قلمزنــی اهتمــام دارد و بــا جوهــر احســاس ، ذهــن خــالق و 
نقــش اندیشــه ، بهتریــن و زیباتریــن الگــو هــای زندگــی بشــری را بــر روی فلــز 
مانــدگار کــرده اســت . کارگاه قدیــم و قویــم ایــن اســتاد بــا صفا و ســلیم النفس 
، پرورشــگاه شــاگردانی الیــق و طالــب هنــر قلمزنــی بــوده  کــه هــر کــدام ایــن 
روزهــا خــود اســتادی  نــام آشــنا در ایــن هنــر فاخــر هســتند . جائــی کــه فلــز 
ســخت هماننــد مــوم در دســتان اســتاد خــوش نــگار نــرم می شــود تــا در قالب 
اشــیای بــی جــان ، جانــی دوبــاره بیابــد و چشــم نــواز چشــمان هنــر دوســت و 

دلربــای دلهــای عاشــق قــرار گیــرد .
خــدای خالــق هنــر ایــن هنرمند وارســته و بــزرگ را منزلتــی واال ببخشــد و او را 

در فتــح قلــه هــای رفیــع عــزت و افتخار یــاری رســاند .
حبیب رضا ارزانی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 

به بهانه آیین نکوداشت استاد حاج رجبعلی راعی
ــر  در دنیــای خشــن امــروز کــه نشــانه اســتیالی تکنیــک ب
روح انســان اســت، صنایــع دســتی یعنــی دمیــدن روح لطافت 
بــه ایــن زندگــی خشــن و انســان تــا هســت لطافــت را مــی 
خواهــد و صنایــع دســتی ایــن نیــاز مبــرم انســان را بــرآورده 

مــی کنــد.  
در واقــع صنایــع دســتی پلــی میــان اقتصــاد و فرهنــگ اســت 
و بــا توســعه آن، نــه تنهــا بــه اشــتغال زایــی و اقتصــاد کمــک 
ــگ  ــی فرهن ــت معرف ــدی در جه ــه گام بلن ــم بلک ــرده ای ک
اصیــل ایرانــی برداشــته ایــم. بــدون شــک یکــی از افتخــارات 
ــور  ــتی آن کش ــی و دس ــع بوم ــوری، صنای ــت و کش ــر مل ه

اســت. چــرا کــه ایــن صنعــت و بــه عبارتــی ایــن هنر،صنعــت بــی بدیــل و بــی رقیــب حاصــل ذوق و 
هنــر، ســلیقه، ابتــکار و خالقیــت هنرمنــدان و صنعتگــران عزیــزی اســت کــه صبورانه آداب، ســنن و 
رســوم و در یــک کالم پیــام فرهنگــی نســل هــا را در محصــوالت تولیــدی شــان متجلــی کــرده و از 
آن پاســداری مــی نمایند.خوشــبختانه شــهر دهــق باحضــور اســتاد راعــی ودیگرهنرمندان قلمــزن  از 
مهم تریــن کانون هــای قلمزنــی ایــران محســوب مــی شــود وبــه لحــاظ  کیفیــت ،خالقیــت ،آمــار 
و ارقــام و شــاغالن هــم ایــن شــهر رتبــه باالیــی دارد.  امیــد اســت بــا همــت وپشــتیبانی مســئولین 
محتــرم  گام هــای موثرتــری در جهــت  اعتــالی ایــن هنــر فاخر،اصیــل ومانــدگار وایجــاد فرصــت 
هــای شــغلی برداشــته  شــود تــا ایــن صنعت جایــگاه واقعــی خــود را از جهــات اقتصــادی ، اجتماعی، 

فرهنگــی و اشــتغال زایــی پیــدا وموجبــات رشــد و توســعه اقتصــادی آن فراهــم گــردد.

نکوداشت بزرگان ، تکریم خوبی ها
یــادگار  زبــان  از  جائــی  در 
امــام ســید حســن خمینــی ، 
خوانــدم کــه » جامعــه ای کــه 
ــمندان و  ــتگان ، ارزش ــدر گذش ق
تالشــگران خــود را نشناســد و 
ارزش پیشــینیان خــود را بــه تاراج 
ــپارد ،  ــه بس ــای بچگان زبان بازی ه
محتــوم اســت کــه در آینــده 
  » . برایــش نمی مانــد  ارزشــی 

ــان  ــزرگان و خوب ــه از ب ــن ک ــه » ای ــد ک ــوده بودن ــه فرم ــید فرزان ــن س ای
جامعه مــان بــه نیکــی یــاد کنیــم و اگــر در قیــد حیات هســتند با حضورشــان 
و اگــر از دنیــا رفته انــد پــس از مرگشــان بــرای آنهــا جلســه برگــزار کنیــم و 
یادشــان را گرامــی بداریــم ، یــک نیــاز عمیــق در جامعــه اســت . البتــه ممکن 
اســت ابتــدا ایــن گونــه در ذهــن بیایــد کــه کســانی تــالش کرده انــد و مــا بــا 
ایــن کار از زحمــات آنهــا تشــکر می کنیــم  امــا در حقیقــت تجلیــل از بــزرگان 

، نهادینه کــردن خوبــی در جامعــه اســت. « 
وی زیبــا و عالمانــه ادامــه داده بودنــد : » وقتــی فرزنــدان مــا ببیننــد که خوبی 
در جامعــه شــناخته و تشــویق می شــود و متصــف بــه خوبــی گرامــی داشــته 
می شــود ، در چشــم آنهــا بزرگــی و خوبــی امــری بــزرگ جلــوه می کنــد  در 
حالــی کــه بســیاری از کســانی کــه از آنهــا تجلیــل می شــود از لحــاظ روحــی 
بــه نقطــه ای رســیده اند کــه نیــازی بــه ایــن تجلیل هــا ندارنــد بلکــه ایــن مــا 
هســتیم کــه نیازمنــد وجــود ایــن تجلیل هــا هســتیم . همــه بایــد ببیننــد که 
در چشــم جامعــه میــان کســی که خوب زیســته و کســی کــه اینگونــه نبوده، 
تفــاوت وجــود دارد. بنابرایــن اگــر اینگونــه بــه چنیــن مراســمی بیندیشــیم، 
بزرگداشــت ها فقــط پاسداشــت یــک تجربــه پیشــینی نیســت بلکــه تالشــی 

بــرای نهادینه کــردن ایــن صفــت در آینــده جامعــه اســت.«
نکوداشــت اســتاد رجــب علــی راعــی دهقــی ، هنرمنــد نامــدار و بلنــد آوازه بــا 
همیــن نــگاه و در راســتای همیــن اندیشــه ی عالــی بــود . خواســتیم بــا ایــن 
نکوداشــت بیــش از ســالیان متمادی تــالش هنرمندانــه و خالقانه ی اســتادی 
مبــرز و صاحــب نــام را در عرصــه ی قلمزنــی  پــاس بداریــم و انســانی متصــف 
بــه خوبــی و نیکوئــی را تکریــم نمائیــم . بهانــه ای بــود تــا  هنــر و زیبائــی را 
بســتائیم و تــالش و تعالــی را گرامــی بداریــم . هنگامــه ای کــه هنــر و هنرمند 
را ارج گذاریــم تــا الگــو پذیــری را در جامعــه نهادینــه کنیــم . فرصتــی کــه  بــا 
تــوان انــدک خویــش از انســانی وارســته و نیــک اندیــش و هنرمنــدی خالق و 
خــوش اخــالق  تجلیــل نمائیــم و زمانــی کــه از مــرام اخالقی ، لطافــت هنری 
ــد ، راه توشــه ای را  توشــه ی  ــه ای خردمن ــران مای ــی گ و ســکنات اجتماع

راهمــان کنیــم . امیــد کــه چنیــن باشــد  
اقبال صالحی ، رئیس اداره ی فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان نجف آباد  
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هفته نامه دیباگران نجف آباد 

ویژه نامه نکوداشت
استاد رجبعلی راعی
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آنچــه کــه امــروز بــر قــوام فرهنــگ هــر ملتــی 
ــام آور و  ــذارد و ن ــی گ ــدان م ــری دو چن تأثی
آوازه بخــش تمــدن بشــری اســت، وجــود 
ــق  ــه در تخل ــی اســت ک ــان بزرگ ــردان و زن م
بــه اخــالق و ارزش هــا و فضایــل نــاب انســانی 
ســرآمدند، فرهنــگ و هنــر نیــاکان خویــش را 
پــاس مــی دارنــد و بــر مراقبــت از آن پایمردی 

ــد. و اهتمــام ویــژه دارن
ــدگار  ــروغ و مان ــر ف ــای پ ــره ه ــی از چه یک
ــتاد  ــی، اس ــر قلمزن ــر فاخ ــم هن ــر، آن ه هن
ــر  ــول عم ــه در ط ــت ک ــی اس ــی راع رجبعل
پــر برکــت خویــش در ایــن ســال هــا دســت 
ــواز  ــار و آفرینــش هــای چشــم ن ــه خلــق آث ب
و گرانســتگی زده اســت. اشــتیاق بــه کار 
در ایــن رشــته هنــری از اوان کودکــی در 
ــت  ــژه ای یاف ــگاه وی ــر جــان اســتاد جای ضمی
ــه  ــه طــوری کــه در حــال حاضــر نزدیــک ب ب
نیــم قــرن بــا رویکــرد جــدی بــه ایــن رشــته 
هنــری، وی را در ردیــف معــدود اســاتید و 
ــور  ــطح کش ــته در س ــن رش ــان ای ــر آفرین هن
قــرار داده اســت. در خلــق آثــار هنــری اســتاد 
ــعف  ــه ای از ش ــه آمیخت ــی ک ــی راع رجبعل
ناخــودآگاه فطــری همــراه بــا بکارگیــری تعقل 
و جوهــر ذکاوت اســت، مکاشــفه ای عمیــق در 
ــه  ــای فرهیخت ــت و طــرح شــخصیت ه طبیع
ایرانــی، بیــان وقایــع تاریخــی و زندگــی ســاز 
ــد  ــی یابن ــی م ــی وضــوح کامل ــی و مذهب دین
ــری  ــای هن ــوه ه ــات و جل ــن خصوصی ــه ای ک
ــی  ــم م ــه چش ــر ب ــاتید کمت ــر اس در کار دیگ
خــورد. بــا کنکاشــی کوتــاه در آفرینــش هــای 
ــا  ــس ب ــای نفی ــاخت تابلوه ــی س ــتاد راع اس
ــماعیل )ع(،  ــرت اس ــگاه حض ــات قربان موضوع
ــات  ــالب حی ــون، انق ــری فرع ــه طغیانگ واقع
بخــش حضــرت موســی )ع(، داســتان واقعــی 
ــتان  ــف )ع(، داس ــرت یوس ــوز حض و درس آم
ــروای  ــوان فرمان ــه عن ــس )ع( ب ــرت یون حض
دریــا، ســاخت تابلــوی اولیــن شــهید گمنــام و 
یادمــان هشــت ســال دفــاع مقــدس، ســاخت 
ــام حســن عســگری  ــرم ام ــای ح ــته ه گلدس
)ع(، ســاخت گلــدان ســمبلیک از چهــره هــای 
ــر کــه فعــال  ــه طــول دو مت ــا ب ــر گــذار دنی اث
ــوور فرانســه نگهــداری مــی شــود،  در مــوزه ل
ســاخت ۹۰ ســکه مســی بــا تمثــال ســرداران 
ــات  ــان بســیاری از موضوع ــران و بی شــهید ای
ــه چشــم  ــی و حکایــت هــای ارزشــمند ب قرآن
مــی خورنــد کــه هــر بیننــده ای را بــه عمق آن 
همــه زیبایــی مبهــوت مــی نماید.قــرآن کریــم 
ــه  ــار و مجموع ــه اطه ــث از ائم ــب احادی و کت
متــون کهــن ادب فارســی، منابــع الهــام بخــش 
ــی  ــه زیبای ــن هم ــق ای ــی در خل ــتاد راع اس
اســت کــه هنــر وی را علیرغــم ســادگی ظاهــر، 

ــد. ــی نمای ــی م ــار معرف ــده پرب بســیار پیچی
در حضــور صمیمــی و درس آمــوز ایــن اســتاد 
فرزانــه خیلــی از خصلــت هــا و نمادهــای 
ــی  ــه خوب ــوان ب ــی ت ــانی را م ــمند انس ارزش

کمتــر  وی  بــا  کــه  کســانی  کــرد.  درک 
ــع و  ــب تواض ــد از مرات ــته ان ــی داش مصاحبت
فروتنــی، خلــق خــوش و پایمــردی خســتگی 

ــد. ــی آورن ــان م ــه می ــخن ب ــر وی س ناپذی
ــب  ــرای کس ــراوان ب ــای ف ــختی ه ــل س تحم
اندوختــه هــا و تجــارب هنــری از جملــه برپایی 
نمایشــگاه هــای مختلــف در کشــورهای ژاپــن، 
ابوظبــی، مغــرب، فرانســه، آســیا و اقیانوســیه 
و آلمــان و انجــام ســفرهای متعــدد بــه جــای 
جــای ایــران عزیــز اســالمی از جملــه کرمــان، 
ــر  ــض از محض ــب فی ــران و کس ــهد و ته مش
درس اســتادانی از جملــه اســتاد ارژنگ، اســتاد 
احمــد فیناســیان، اســتاد حســن خواجــه 
ــتاد  ــوی، اس ــود دهن ــتاد محم ــیرازی، اس ش
اکبــر صامتــی و اســتاد عیــن القضاتــی موجــب 
ــروز در  ــی ام ــی راع ــتاد رجبعل ــه اس ــد ک ش
ــش  ــی درخش ــر قلمزن ــی از هن ــگاه رفیع جای

ــد. ــام یاب ت
ــای  ــده ه ــرازی از ای ــوار در ف ــز بزرگ ــن عزی ای
خــود رابطــه کار بــا هنــرش را رابطــه مــادری 
ــق  ــدت خل ــام م ــد. در تم ــی دان ــدی م و فرزن
ــا  ــدت ه ــوم آن م ــا و مفه ــا معن ــر ب ــک اث ی
زندگــی مــی کنــد و ســعی مــی کنــد کارش 
ــه دهــد چــرا  ــه بهتریــن نحــو ممکــن ارائ را ب
کــه معتقــد اســت »زیبایــی هنرهــای دســتی 
ــت و  ــدرت، ظراف ــه از ق و ســنتی نشــات گرفت
روح صبــور خالــق اثــر اســت و مــی توانــد بــر 
ــو از  ــی ممل جســم ســرد و ســخت فلــزی جان
شــور و عشــق ببخشــد کــه جــز بــه ســتایش 
ــد  ــود. آنچــه هنرمن ــی ش ــم نم ــروردگار خت پ
ــن  ــت و ای ــروردگار اس ــف پ ــع لط دارد در واق
ــق اخــالص  ــد در طب ــه بای ــی اســت ک موهبت
و بــه ســایر هنرجویانــش عرضــه کنــد و 

ــوزد.« بیام
ــر  ــر پ ــول عم ــی در ط ــی راع ــتاد رجبعل اس
ــوان  ــا ج ــه صده ــا و بلک ــود، ده ه ــت خ برک
ــت و  ــی را تربی ــر قلمزن ــیفته هن ــب و ش طال
روانــه جامعــه هنــری اصفهــان و ایــران کــرده 

ــت.  اس
راعــی  اســتاد  پرسشــگر  و  خــالق  ذهــن 
نوجویــی و دریافــت  بــه دنبــال  همیشــه 
بهتریــن و نــاب تریــن الگوهــای زندگــی اســت. 
صــدای آب، ســکوت شــب، نــگاه هــای معنــی 
دار کــودکان، پــرواز پرنــدگان و دنیــای پــر رمز 
ــار  ــه در آث ــه و هم ــتاد، هم ــون اس و راز پیرام
ــوده  ــذار ب ــر گ ــان تاثی ــای ایش ــش ه و آفرین

ــت. اس
جایــی کــه فلــز ســخت مثــل مــوم در دســتان 
ــان،  ــی ج ــیای ب ــب اش ــی در قال ــتاد راع اس
ــواز دل  ــم ن ــد و چش ــی یابن ــازه ای م ــان ت ج
ــد و درس آمــوز  ــرار مــی گیرن هــای عاشــق ق
ــی  ــد م ــت و تعه ــی و اصال ــجاعت و مردانگ ش
شــوند. آنجاســت کــه بــه یقیــن مــی تــوان بــه 

رســالت هنــر اعتقــاد پیــدا کــرد.
 محمود حسن نژاد

تقدیر از استاد بر بلندای جاودانگی

با عرض تبریک به مردم عزیز شهرستان دهق

بــا هنرمنــدی اســتاد رجبعلــی راعــی از ایجــاد ســاختار مجســمه مــوذن کــه 
بــا راهنمایــی اینجانــب بــا هنــر تحســین بــر انگیــز اســتاد بــه وجــود آمــده 
کــه بــرای اینجانــب هــم قابــل تصــور نبــود بــا ایــن حــال در زیبایی و نمــودار 
کار دســت اثــر پیدایــش کار منحصــر بــه فــرد کــه تــا حــال نشــده و نخواهــد 
ــی  ــی راعــی کــه در نهایــت راهنمای ــه اســتاد رجبعل شــد ضمــن تبریــک ب
ــاداش  ــن پ ــت بهتری ــن ســاله بیــن اســتاد و شــاگردی را کــه در نهای چندی
بــرای مــن و آرزوی روزهــای بهتــر بــرای او را از خداونــد تعالــی نیــر جهــت 

موفقیــت در انجــام کارهــای بهتــر از ایشــان را خواســتاریم.
مرحوم مهندس اسماعیل ارژنگ مجمسه ساز

آثار استاد راعی مرغ جان هر صاحبدلی را ُمسخر خود می سازد.

بــا تاییــدات خداونــد متعــال اینجانب علــی خوشــنویس زاده اصفهانــی، مدرس 
دانشــگاه و ســازمان میــراث فرهنگــی، محقــق و پژوهشــگر هنــر کــه در حــوزه 
هنــر ســوخت فعالیــت دارم معروض مــی دارم.اســتاد رجبعلی راعــی هنرمندی 
ــمندان و  ــدان و دانش ــان و هنرمن ــار عالم ــه و دی ــروغ خط ــر ف ــتارگان پ از س
صنعتگــران اســت کــه بــا خلــق آثــاری پرشــکوه و کــم نظیر ســعی نمــوده هنر 
و فعالیــت هــای خــود را در قالــب آثــاری فاخــر، بــا مضامیــن آیینــی، عرفانــی و 
حماســی و بــا ســبکی منحصــر بــه فــرد ارائــه نماید.هنر نمایــی اســتاد از جمله 
هنرهــای نفیــس و پــر نقــش و نــگار و دلربــای ایرانــی اســت که ریشــه در عمق 

جــان هنــر نصــف جهــان دارد.
یکــی از جلــوه هــای بدیــع هنــر ایشــان، یادمــان شــهدا نصــف جهــان و بعضــا 
ــدگار  ــه و مان ــا جاودان ــه یقین ــران اســت ک ــن اســالمی ای شــهدای واالی مهی

خواهــد مانــد و بــا چیدمــان و ســلیقه خاصــی ارائــه شــده اســت.
کیفیــت و کمیــت آثــار خلــق شــده بــه گونــه ایــی اســت کــه مــرغ جــان هــر 
ــی،  ــتاد راع ــای کار اس ــی ه ــازد. از ویژگ ــی س ــود م ــی را مســخر خ صاحبدل
ابداعــات فنــی و منحصــر بــه فــرد ایشــان اســت کــه در خــور تحســین اســت و 
آنچــه ایشــان را از دیگــر هنرمنــدان در ایــن حــوزه هنــری متمایــز مــی کنــد، 
بلنــد طبعــی وســعت نظــر نامبــرده فــوق در خلــق آثــار هنری اســت، هــر چند 
اســتاد بــا ارائــه آثــاری کــه ارائــه نمــوده اســت، خالقیــت و نــوآوری در آن مــوج 
مــی زنــد ولــی ابداعــات هنــر اســتاد، هــر روز تــازه تــر از گذشــته مــی باشــد، 

بطــوری کــه تنــوع در آفرینــش کار ایشــان مشــهود اســت.
الزم بــه ذکــر اســت، اســتاد رجبعلــی راعــی از پایــه گــذاران شــیوه قلمزنــی 
نقــش برجســته و از نخســتین هنرمندانــی اســت کــه توانســته نظــر فتــوای 

مراجــع و علمــای مذهبــی را در مــورد هنــر خــود کســب نمایــد.
آثــار اســتاد راعــی در مــوزه هــای ملــی و مجموعــه هــای شــخصی جلــوه گاه 
عمــوم هنــر دوســتان مــی باشــد و هنــر ایشــان مــورد توجــه صاحــب نظــران و 

عالقمنــدان مــی باشــد.
ــرام  ــژه و مــورد احت ــزد مــردم محبوبیــت خــاص و وی جنــاب اســتاد راعــی ن
خــاص و عــام و موقعیــت و جایــگاه رفیعــی در عالــم معنــی و اهــل نظــر دارنــد.

علی خوشنویس زاده اصفهانی عضو هیات علمی دانشگاه 

به پاس یک عمر تالش بی ادعا
ــژه ی  ــرام وی ــی احت ــی ادعای ــد ب ــن هنرمن ــن و چنی ــرد نازنی ــن م ــرای چنی ب
قائلــم  وخــدای را شــاکرم کــه ســالیانی اســت کــه از نعمــت دوســتی چنیــن 
مــرد نازنینــی بهــره منــد و مفتخــرم. صداقــت ، همــت  واال و بردبــاری، بــه همراه 
اخــالق پســندیده  و مــردم داری از صفــات بــارز اســتاد راعــی اســت. انســان هــای 
بزرگــی چــون ایشــان کــه دل و جــان را همــراه کار و هنرشــان نموده و به ســمت 
کمــال درحرکــت باشــند قطعــا  از چنیــن جایــگاه ارزشــمند ی نیــز عبــور مــی 
کننــد و لطــف خدا.شــامل حالشــان شــده و همــواره مــورد احتــرام مردم هســتند 
و  از مســولین مردمــی و هنردوســت و قــدردان نیــز ســپاس فــراوان دارم کــه بــه 

زحمــات چنیــن هنرمندانــی اهمیــت داده  و ارج مــی نهنــد
احمد  احمدی
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در وصف استاد رجبعلی راعی
دســتیابی بــه اهــداف بــزرگ و فتــح قلـّـه هــای عــزت و افتخــار و زیــارت 
افــق هــای روشــن و درخشــان ســعادت ابــدی، عزمــی بــاال و ســری پــر 
ــن  ــروغ ف ــر ف ــد، یکــی از ســتارگان پ ــی طلب ــور م ــر ن ــی پ شــور و جان
ــی نقــش  ــه گــذازان شــیوه قلمزن ــران و ازپای ــی معاصــر ای ــر قلمزن و هن
ــا  ــان ب ــب همزم ــاه رج ــی درم ــری شمس ــال 1326هج ــته، ،درس برجس
ســالروز میــالد حضــرت علــی )ع(در شــهر دهــق واقــع در85 کیلومتــری 
شــمال غــرب نجــف آبــاد چشــم بــه جهــان گشــود.او درکودکــی ســایه 
مهــر پــدر راازدســت دادو در ســنین جوانــی نــزد اســتادفرزانه مهنــدس 
اســماعیل ارژنــگ هنــر قلمزنــی را فراگرفــت و ایــن خــود موجــب تحولــی 
ــی نقــش  ــی راعــی قلمزن ــم در زندگــی اســتاد شــد. اســتاد رجبعل عظی
ــن زمینــه  ــادی نیــز در ای ــداع کــرده و شــاگردان زی برجســته راخــود اب

آمــوزش داده اســت.
ــب  ــود و صاح ــال 1347 ازدواج نم ــی در س ــی راع ــب عل ــتاد رج   اس
چهارفرزنــد پســر شــدکه انهــا نیــز عــالوه بــر تحصیــالت عالــی در هنــر از 
قلمزنــی نیــز بــی بهــره نبــوده اند.ایــن خانــواده هنرمنــد مــادری فــداکار 
و فهیــم دارندکــه خــود اســتاد راعی،عمــده موفقیــت هــای چشــمگیر و 
ــر  ــت واالی همس ــات و هم ــون زحم ــته را مره ــدان شایس ــت فرزن تربی
ــه دو  ــک ب ــت نزدی ــس از کارو فعالی ــی پ ــتاد راع ــی داند.اس ــش م خوی
دهــه در رشــته قلمزنــی نقــش بــر جســته در تهــران بــه موطــن خویــش 
دهــق بــاز گشــت.و هــم اکنــون در ایــن شــهر بــه کار هنــری و آمــوزش 

مشــغول اســت
گلدســته هــا ی ســامرا و  مجســمه ســرباز گمنــام در میدان ورودی شــهر 
ــگاه  ــیاری از نمایش ــت. وی در بس ــان اس ــای ایش ــه کاره ــق از جمل ده

هــای هنرایرانــی در خــارج از کشــور نیــز حضــور داشــته اســت.
ــوان  ــی ت ــی را م ــی راع ــتاد رجبعل ــارات اس ــی از افتخ برخ

ــمرد: ــر را برش ــوارد زی م
   تقدیرنامــه کنفــراس و اجــالس بیــن المللــی جــاده ابریشــم –تهــران     

ــال 1376 –س

   سپاسنامه نمایشگاه بین المللی ITBبرلین آلمان –1۹۹4
ــم  ــینا و حکی ــی س ــم ابوعل ــای حکی ــس ه ــاخت تندی ــع س    تقدیرنام

ــال1374 ــی –س فرودس
ــردی-  ــزرگ ایرانگ ــگاه ب ــمین نمایش ــام ازشش ــذ مق ــه و اخ    تقدیرنام

ــران 1375 ته
   لــوح ســپاس از فرمانــداری شهرســتان ســالل 1386 –لــوح ســپاس از 

نمایشــگاه اثــار برتــر سراسرکشــور –ســال 1387
ــداز  ــم ان ــا و چش ــت ه ــی ظرفی ــن سمیناربررس ــپاس از اولی ــوح س    ل

ــال 1375 ــتغال –  س اش
   تقدیرنامــه برگــزاری اولیــن نمایشــگاه سراســری صنایــع دســتی کشــور 

و اجــالس آســیایی –دهــه 7۰
ــی – ــی هنرقلمزن ــی تخصص ــش فن ــن همای ــزاری اولی ــه برگ    تقدیرنام

ــال 1384 س
    تقدیرنامــه اولیــن نمایشــگاه اثــار برگزیــده صنعتگــران صنایــع دســتی 

کشــورهای آســیا و اقیانوســیه- ســال 1372
    لــوح تقدیــر نمایشــگاه آثــار برگزیــده قلمزنــی و فلــزکاری هنرمنــدان 

معاصــر اصفهــان- ســال 1382
ــتان  ــی اس ــای اجرای ــتگاه ه ــرد دس ــگاه عملک ــپاس نمایش ــوح س     ل

ــه 7۰ ــان –ده اصفه
     مقــام برتــر نمایشــگاه ســیری در قلمزنــی –ســال 1387- لوح ســپاس 

بــه مناســبت روز جهانــی مــوزه و فهتــه میــراث فرهنگــی –دهه 8۰
ــه     ــی بزرگداشــت عالم ــن الملل ــه مناســبت کنگــره بی ــر ب ــوح تقدی     ل

ــال 1378 ــی –س مجلس
    تقدیرنامه به مناسبت حماسه 25 آبان سال1361- سال 138۹

–ســال  فردوســی  حکیــم  بزرگداشــت  همایــش  ســپاس  لــوح     
ــری  ــی هن ــنواره فرهنگ ــت جش ــر و نخس ــه برت ــه رتب ــر نام 1387تقدی
امــام رضــا )ع(- دهــه 8۰ –لــوح تقدیــر بــه مناســبت روز جهانــی صنایــع 

ــال 138۰ ــتی- س دس
    تقدیرنامــه کســب عنــوان دوم در ششــمین نمایشــگاه ایــران گــردی 

–ســال 1375

    تقدیرنامه به مناسبت پنجمین نمایشگاه ایران گردی – سال  1374
    تقدیرنامه حضور در اجالس بین المللی جاده ابریشم –سال 1376
    تقدیرنامه حضور درچهارمین نمایشگاه ایرانگردی- سال 1373

    تقدیرنامــه در نمایشــگاه هنــری هفتــه فرهنگــی اصفهــان –اســتانبول 
ترکیــه –ســال 1385

    تقدیرنامه بزرگداشت روز صنایع دستی –سال 1385
    تقدیرنامه جشنواره کارآفرینی شیخ بهیی اصفهان

    برگزاری بزرگداشت و نکوداشت استاد رجبعلی راعی –سال 1385
    لوح تقدیر از دانشگاه بزرگمهر –سال 1387

افتخارات استاد رجبعلی راعی

ــرای  ــی ب ــتاد راع ــاره اس ــن درب ــخن گفت س
افتخــار  دهــه  ســه  حــدود  کــه  نگارنــده 
دوســتی را بــا ایشــان دارم بســیار مشــکل 
اســت. امــا بــا یــک خاطــره فرامــوش نشــدنی 
در مــورد ایــن مــرد بــزرگ کــه بیــش از نیــم 
ــرز و  ــن م ــی ای ــر قلمزن ــه دار هن ــرن طلیع ق
بــوم اســت. بســنده مــی کنــم تــا چــه قبــول 

ــد.  ــر آی ــه در نظ ــد و چ افت
ــاق اســتاد  ــه اتف در یکــی از روزهــای 1367 ب
بــزرگ اســتاد حســن کســائی بــه دیــدار 
روانشــاد اســتاد جــواد چایچــی کــه از مفاخــر 
و اعجوبــه هــای زمــان در کار درودگــری بــود 
ــت  ــی در حقیق ــتاد چایچ ــزل اس ــم. من رفتی
ــری  ــای هن ــار از کاره ــام عی ــوزه تم ــک م ی
بخصــوص تابلوهــای نفیســی و اشــیاء قدیمــی 
از هنرمنــدان  اثــر یکــی  کــه هــر کــدام 
برجســته ایــران بــود. در بیــن ایــن آثــار یــک 
تابلــو بســیار نفیســی نقــش برجســته کــه روی 
ــاب بســیار  ــک ق ــود و در ی مســی کار شــده ب
ــتاد  ــود اس ــه کار خ ــردو ک ــوب گ ــی از چ عال
ــود  ــه ســوی خ ــه را ب ــر هم ــود نظ چایچــی ب
ــی  ــائی مدت ــتاد کس ــن و اس ــود. م ــب نم جل

ــدیم.  ــو ش ــای آن تابل ــو تماش مح
در پائیــن ایــن تابلــو نقشــه ایــران نقــر شــده 
ــه چشــم  ــن جمــالت ب ــود و در آن نقشــه ای ب

مــی خــورد. 
ــم  ــی - قل ــان - دهق ــران - اصفه »ای

ــی«  ــی راع زن
ــی  ــتاد راع ــم اس ــی اس ــان حت ــا آن زم ــن ت م
بــه گوشــم نخــورده بــود آن روز دوســت 
ــی  ــا عبدالله ــر رض ــای دکت ــاب آق ــزم جن عزی
ــم  ــان ه ــگاه اصفه ــته دانش ــتادان برجس از اس
حضــور داشــتند چــون توجــه بنــده را در 
حــال تماشــای ایــن اثــر بیشــتر از دیگــر 
ــد  ــن کردن ــه م ــد نگاهــی ب ــری دیدن ــار هن آث
و فرمودنــد دوســت داری از نزدیــک اســتاد 
ــم  ــحالی گفت ــی؟ از خوش ــارت کن ــی را زی راع
چــه ســعادتی بهتــر از ایــن، همــان روز قــراری 
ــه جهــت دیــدار  گذاشــتیم و چنــد روز بعــد ب

ــدیم.  ــی ش ــازم دهق ــی ع ــتاد راع اس
ــاور  ــق مج ــهر ده ــی اول ش ــتاد راع کارگاه اس
ــن و  ــان که ــا درخت ــا ب ــیار زیب ــه بس ــک تپ ی
ــود  ــده ب ــع ش ــر واق ــی نظی ــدازی ب ــم ان چش
کارگاهــی بــدون تکلــف و تجمیــل امــا دنیایــی 

ــت. ــا و صداق ــق، صف از عش
ــر  ــر از مه ــاش، پ ــره ای بش ــا چه ــردی ب  م
ــه  ــی ب ــه گرم ــدود ب ــی قیران ــت هائ ــا دس و ب

ــد.  ــا آم ــتقبال م اس

یک دهان خواهم به پهنای فلک 
تا بگویم وصف آن رشک ملک

فرامــوش  و  انگیــز  خاطــره  بســیار  روزی 
نشــدنی بــود. ســالها از ایــن دیــدار گذشــت و 
دوســتی بنــده و اســتاد راعــی هــر روز عمیــق 

ــی شــد. ــر م ت
ــا اینکــه بعــد از در گذشــت اســتاد چایچــی  ت
ــواده ام جهــت  ــاق خان ــه اتف ــن ب ســال 72، م
عــرض تســلیت بــه منــزل اســتاد رفتیــم 
ــو  ــان تابل ــای هم ــرم ســخت محــو تماش دخت
ــو  ــن تابل شــد. در برگشــت پرســید قیمــت ای

ــت؟  ــدر اس چق
گفتــم پــدرم کار هنــری را نمــی تــوان قیمــت 
ــه اتفــاق دوســت عزیــزم  گذاشــت. یــک روز ب
جنــاب آقــای خلیــل ملکــی از هنرمنــدان 
ــپ و  ــغول گ ــزل مش ــیقی در من ــوب موس خ
ــه صــدا در  ــزل ب ــگ من ــه زن ــم ک ــت بودی گف
ــد در  ــود و فرمودن ــای اســتاد راعــی ب آمــد. آق
ــو را از روی  ــاز کــن. کمــک کــن ایــن تابل را ب
ماشــین پاییــن بیاوریــم. اول فکــر کــردم مــی 
ــت  ــو را امان ــن تابل ــرود و ای ــی ب ــد جای خواه
ــاق  ــل اط ــه داخ ــد ب ــذارد. فرمودن ــا بگ اینج
ببریــد و بــازش کنیــد. بعــد خــودش جــای آن 
ــود  ــه ای فرم ــس از لحظ ــرد و پ ــن ک را معی
ــه آورده ام.  ــرت هدی ــرای دخت ــو را ب ــن تابل ای
خیلــی خوشــحال شــدم چــون کار بســیار 
ــه  ــردم ک ــر چــه کوششــی ک ــود. ه نفیســی ب
الاقــل قیمــت مصالــح کار شــده را از مــن 
دریافــت کنــد اســتاد قبــول نکردنــد. تــا اینکــه 
یــک روز بــه اتفــاق خانــواده بــه دیــدار اســتاد 
رفتــم. چــون خانــواده مــن بــه کارهــای هنــری 
ــد  ــا چن ــاب آنه ــه انتخ ــتند ب ــد هس عالقمن
ــا  ــه ب ــودم البت ــداری نم ــتاد خری ــو از اس تابل
اصــرار توانســتم ایشــان را راضــی کنــم و پــول 
ــت  ــف و محب ــا لط ــم ب ــردازم آن ه ــا را بپ آنه
اســتاد و .... کــه آن تابلوهــا هــم اکنــون زینــت 

ــت. ــده اس ــگاه بن ــش آموزش بخ
چنین کردند یاران عشق بازی

اگــر از مــرام و خصلــت و اندیشــه و خالقیــت 
اســتاد راعــی بخواهــم ســخن بگویــم، مثنــوی 
هفتــاد مــن کاغــذ شــود. فقــط بــرای کســانی 
کــه بــه کارگاه اســتاد راعــی قــدم مــی گذارنــد 
و آن همــه خالقیــت و ابداعــات زیبــا را تماشــا 
ــعدی را گوشــی زد  ــت س ــن بی ــد ای ــی کنن م

مــی کنیــم.
این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود

هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار
نجف آباد - منوچهر غیوری

هزار سلطنت دلبری بدان نرسد       که در دلی به هنر خویش را بگنجانی
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نام: رضا عابدی ، متولد: 1356
تحصیالت: ارشد مدیریت بازرگانی

مدت آموزش نزد استاد: 1375 – 1371
ــده  ــی کنن ــی تداع ــتاد راع ــام اس  ن
دوران  هــای  آرمــان  از  بخشــی 
نوجوانــی مــن اســت، زمانــی کــه بــه 
قصــد مدرســه از کارگاه ایــن اســتاد 

گرانقــدر مــی گذشــتم و صــدای چکــش هــای منظــم اســتاد را می شــنیدم. 
همــه ی آرزویــم ایــن بــود کــه روزی نــزد اســتاد خالــق چنیــن آثــار بــی 
بدیلــی باشــم. باالخــره روز موعــود فــرا رســید و اســتاد قبــول کردنــد تحــت 

ــم. ــان کار کن ــزد ایش ــک روز ن ــه ای ی ــرح کاد هفت ــوان ط عن
وقتــی بــرای اولیــن بــار وارد کارگاه اســتاد شــدم حســی عجیبــی داشــتم، 
ــا قلــم و چکــش و بــه دســت  تابلوهــای زیبایــی را نظــاره گــر بــودم کــه ب
توانــای اســتاد روح و حــس زنــده بــودن در آنهــا جــاری مــی شــد. نگرانــی 
ــه  ــان ب ــوزش هنرجوی ایشــان از وضعیــت اســتغال و تالشرشــان جهــت آم
عنــوان شــخصی کــه شــهرت جهانــی داشــت و مبــدع قلمزنــی برجســته بود 
آنقــدر مــرا مجــذوب کــرد کــه تــالش خــود را بــرای فراگیــری بیشــتر کردم 
ــی  ــه کار قلمزن ــع ادام ــز نتوانســت مان ــه نی ــه تحصیــالت عالی و حتــی ادام
مــن شــود. اســتاد رجبعلــی راعــی بــه حــق دهــق را نامــدار کــرد. خیلــی هــا 
آمدنــد و رفتنــد و ایشــان اســتوار مانــد، تــالش کــرد، هنــر آفریــد، دلســوزانه 
آمــوزش داد، کمــک کــرد و افــراد زیــادی مثــل مــن را شــیفته اخــالق واالی 
خــود نمــود. پــس از گذشــت ســال هــا ایشــان هنــوز معلــم مــن اســت و 
فروتنانــه ســر تعظیــم خدمــت شــان خم مــی کنــم و تندرســتی و شــادمانی 
ایشــان را در همــه ی لحظــات از خداونــد منــان آرزو دارم .انشــاء اهلل چتــر 

حمایــت شــان همیشــه بــر ســر مــا گســترده باشــد.

بجز هنر که  تاج سر آفرینش است  
هیچ جایگاه و منزلتی جاودانه نیست

راعــی  بهــروز  اینجانــب 
قلمزن،دبیرومــدرس هنر،قلمزنــی نقش 
برجســته را نــزد اســتاد ارجمنــدم حاج 
رجبعلــی راعــی فــرا گرفتم.افتخــار 
شــاگردی وتلمــذ ازاســتادی فرهیختــه 
دهــق  شــهر  63تــا67در  ســال  از 
قســمت گردیــد تــا بتوانــم در مکتــب 

ایشــان هنــر قلمزنــی را فــرا بگیــرم و پــس از فــارق التحصیلــی در رشــته ی 
هنرهــای تجســمی بــه ایــن هنــر فاخــر و منحصربــه فــرد بپردازم.حــال بــر 
خــود واجــب میدانــم بــه رســم ادب واحترام اســتاد عزیــز صمیمانــه از زحمات 
ایشــان در طــول زندگــی هنــری اش و امــوزش ایــن هنــر  بــه اینجانــب و دیگر 
هنــر جویانــش تشــکر و قــدر دانــی نمایــم کــه بــا وجــود ایشــان قلمزنــی در 
شــهر دهــق شــروع و رواج گردیــد چــه بجاســت وبــه سزاســت نکــو داشــت 
اســتادی هنــر منــد و فرهیختــه از شــهر تاریخیــه دهــق کــه عمــر گــران مایه 
اش را صــرف ترویــج ایــن هنــر و ســاختن تابلــو هایــی منحصربفــرد نمــود واز 
ــرار داد. ــژه اش ق ــت وی ــف و عنای ــورد لط ــده را م ــواره بن ــذر هم ــن رهگ ای

ــه زیســتن  ــع سرمشــق چگون ــن آموخــت در واق ــه م ــه اســتادم ب ــری ک هن
بودکــه حتــی در ادامــه بتوانــم بــه عنــوان دبیرومــدرس هنــر نیــز بــه جامعــه 
ــه امــوزش هنــر  ام خدمــت کنــم و اکنــون حــدود 25 ســال میباشــد کــه ب
ــم  ــودم و برادران ــرف خ ــم از ط ــرض کن ــه ایشــان ع ــد ب ــس بای ــردازم پ میپ

ــا برکــت و باعــزت بدهــد خــدا قــوت                           ــه شــما عمــر ب متشــکرم.خداوند ب
بهروز راعی دهق شهریور ماه 13۹5 

ســعید کوهســتانی متولــد ســال 
ســال  دهــق.از  1348شــهر 
ــد  ــغول کار وتولی ــون مش 1364تاکن
ــش برجســته  ــی نق ــای قلمزن تابلوه
مــی باشــم .در کنــار کار معلمــی  این 
فعالیــت را نیــز ادامــه داده ام توفیــق 
ــالی از  ــد س ــته ام چن ــار داش وافتخ

ــن  ــی از اولی ــرم .یک ــره بب ــی به ــی راع ــاج رجبعل ــوار ح ــتاد بزرگ ــر اس محض
شــاگردان اســتاد راعــی مــی باشــم وهنــوز از رهنمودهــای ایشــان در جهــت 
توســعه وتعالــی کارم اســتفاده مــی نمایم.فعالیت  مســتقل خــودم را بــا برادرانم 
علــی و کریــم از ســال 1367بــا راه انــدازی کارگاه وســاخت صدهــا تابلــو نقــش 
برجســته در ابعــاد مختلــف بــا موضوعــات هنــری ،طبیعــت ،داســتانهای قرانی 
وقصــه هــای تاریخــی و....ادامــه داده وهمــواره در صــدد نــوآوری ،ارتقاء وتوســعه 
ــا دیگــران  ــارم ب ــوده ام .ســعی نمــوده ام آث ایــن رشــته از هنرهــای دســتی ب
متفــاوت باشــد .خالقیــت ،نــوآوری ونــگاه نــو در ایــن هنــر از اهمیــت باالئــی 

برخــوردار اســت

شاگردان استاد عرض ارادت
ربای رعض ارادت و تقدری و تشویق از هنرمند رگامی و ربجسته جناب آاقی راعی

ای هنرمند عالم و ساعی

رمد ذوفن رجبعلی راعی

واقعا حاذق و هنرمندی

رد هنر شاخص و رسبلندی

ذهن خالق و هوش واالیت

ذوق و رطاحی شکوافیت

قلم آهنین و رپکارت

نقش زیبای روی دیوارت

گل و رمغی هک روی مس داری

آنچه رد ذهن خویش و حس داری

همه گویای این سخن باشد

وصف حالت هن حد من باشد 

هک تو رطاح حجم و نقاش

همچو رفاهد  کوهکن باش

چون خداوندگار خالقی

رد هنر بی بدیل و مصداقی

باغ را روی مس کنی تصوری

راغ را این چنین کنی تشعیر

رگهچ رطاح مس بود بسیار

همه هستند رد هنر استوار

تو هب جد استاد آاننی

گل ربجسته سپااهنی

ره کجا از هنر نشان باشد

کان باشد  هنرت زیب آن م

رد جهان انم توست جاودان

ای هنرمند خوب اصفااهن

شام اتر   هنر ز تو بیضا

رد جهان   هنر تو بی همتا
ارادتمند بهروز بیضاوی

جمعی از هنرمندان اصفهان
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ــدم .  ــا آم ــه دنی ــق ب ــب در ده ــا 13 رج ــادف ب ــت 1326 مص ــن اول اردیبهش م
بدبختانــه در طفولیــت پــدر را از دســت دادم و مــادرم بــا زحمــت زیــاد هــم حکــم 
مــادری داشــتند و هــم پــدر بودنــد. مــادر مــن همــه کاره بودنــد ، نــخ ریســی مــی 
ــرای  ــا 8 ســالگی ب ــا ســن 7 ی ــن هــم ت ــاس م ــن لب ــی و دوخت ــد پارچــه باف کردن
ــودم . هــر  ــال گوســفندها ب ــه دنب ــا ب ــاغ کار مــی کــردم و ی ــادر در ب ــه م کمــک ب
روز بــزرگ و بــزرگ تــر مــی شــدم و بالطبــع نیــاز هــا هــم بیشــتر و بیشــتر مــی 

ــه  تهــران رفتــم . ــا ســن 1۰-12 ســالگی کــه ب شــد. ت
ــان  ــد و آنچن ــن باش ــل م ــر تحصی ــه فک ــه ب ــتم ک ــتی نداش ــان سرپرس در آن زم

ــردازم. ــدن بپ ــواد ش ــم و باس ــه تعلی ــن ب ــه م ــود  ک ــه ای نب مدرس
ــرادرم در  ــودم از قضــای روزگار ب ــن آنهــا مــن ب ــم کــه کوچکتری ــرادر بودی ــا 4 ب م
ــران  ــه ته ــال کار ب ــه دنب ــم ب ــرادر و ه ــدار ب ــوای دی ــه ه ــم ب ــن ه ــود م ــران ب ته

ــردم . ــران تصــادف شــدیدی ک ــه ته ــه محــض ورود ب ــم ب رفت
 کســی کــه بــا مــن تصــادف کــرد یــک بنــده خدایــی بــود کــه تــازه ماشــین خریــده 
ــتان  ــاه در  بیمارس ــدت 8 م ــه م ــرد و ب ــی ک ــی م ــن رانندگ ــت  تمری ــود و داش ب
میثاقیــه کــه از خیریــه یهودیــان بــود ، بســتری بــودم . تصــور کنیــد یــک نوجــوان 
ــا پــای شکســته کــه هیــچ کســی  ــراوان در حــال حاضــر ب ــا آمــال و آرزوهــای ف ب
هــم تصــور نمــی کــرد پــای مــن خــوب شــود در تهــران و بــدون پــول بایــد چــکار 
ــود کــه پذیرفــت مــن  ــج مــن ب مــی کــردم . دکتــر محمــد منصــور ، پزشــک معال

را مــداوا کنــد . 
بعــد از 8 مــاه از بیمارســتان مرخــص شــدم . نــه آینــده ای نــه پولــی و نــه امیــدی 
ــه  ــاد ک ــازه ای افت ــه مغ ــمم ب ــه چش ــودم ک ــدم زدن ب ــال ق ــان در ح . در خیاب
تعــدادی مجســمه در آن بــود . داخــل رفتــم و ســالم کــردم و چنــد ســاعتی محــو 
ــماعیل  ــدس اس ــای مهن ــازه دار ، آق ــه مغ ــا اینک ــدم. ت ــا ش ــمه ه ــای مجس تماش
ــن  عصــا در  ــد و م ــو آم ــد - جل ــه خــدا رحمتــش کن ــگ مجســمه ســاز -  ک ارژن
ــد . و  ــن را پذیرفتن ــم م ــان ه ــم و ایش ــم کار کن ــی خواه ــم م ــه او گفت ــت ب دس

ــد . ــاز ش ــا آغ ــن از آنج ــری م ــی و هن ــی فرهنگ زندگ
ــیمان و  ــز و س ــل برن ــوادی مث ــال و م ــا متری ــا را ب ــمه ه ــگ مجس ــدس ارژن مهن
چیزهــای دیگــر مــی ســاخت و مــن در توانــم نبــود کــه آن کارهــا را انجــام دهــم 
چــون حتــی نمیدانســتم کــه چــه کاری مــی خواهــم انجــام دهــم و مــن فقــط از 

ــا آن کار . ــا آشــنایی ب ــه و ی ــه از روی عالق ــودم ن ــه ب ــاج ســراغ کار رفت روی احتی
بــا راهنمایــی هــای آن اســتاد بــزرگ در ســال 134۰ مشــغول بــه قلــم زنــی شــدم 
ــا و  ــا و کمبوده ــا نبوده ــی . چــون  انســان در هــر کاری ب ــی ابتدای در ســطح خیل
ندانســتن هــای فنــون مختلــف روبروســت ولــی امیــد چیــزی اســت کــه انســان را 
بــه جلــو  مــی بــرد و مــن هــم بــا امیــد شــروع بــه انجــام کار کــردم چــون آدمــی 
ــر   ــردم اول فک ــز را ک ــه چی ــر هم ــم فک ــدم کار کن ــور ش ــی مجب ــه وقت ــودم ک ب
مکانــی بــرای خــواب بــودم . در همــان مــکان کارگاه  بــا دو نفــر شــاگرد دیگــر بــه 
ســر بــردم  آن دو شــاگرد بــه دنبــال یــاد گرفتــن کار نبودنــد ولــی مــن کنجــکاو 

ــودم . و تشــنه کار ب
 بــا هــر مشــکلی بــود بــا کار فــراوان و بــه دســت آوردن پــول ، زمینــی خریــدم و 
خانــه ای ســاختم اولیــن دســتمزد مــن همــان ســال 134۰ بعــد از 1۰ روز کار بــود 
ــاد  ــه در ونــک و ی ــود .  بعــد از ســاخت خان کــه دریافــت کــردم روزی 7 تومــان ب
گرفتــن کار بــه ایــن دلیــل کــه بنــا بــود اولیــن نمایشــگاه بیــن المللــی آســیایی در 
ایــران ســاخته شــود ، بــه مــن گفتنــد کــه بایــد خانــه را تــرک کنــم چــون وســط 
اتوبــان مــی افتــاد و مــن بــاز ســرجای اولــم برگشــته بــودم ولــی ایــن بــار 18۰۰۰ 
ــه ای   ــه ســاخت خان ــاره شــروع ب ــودم و دوب ــرده ب ــت ک ــه دریاف ــت خان ــان باب توم
ــد ولــی مــن  ــه دنبــال یــک اتــاق بودن ــاز هــم در ونــک  کــردم . مــردم تهــران ب ب

بلنــد پــرواز بــودم و میخواســتم در اروپــای تهــران صاحــب خانــه شــوم .
ــتم و  ــاط داش ــد و ارتب ــت و آم ــگ رف ــدس ارژن ــواده مهن ــا خان ــدت ب ــن م  در ای
رابطــه مــا رئیــس و مرئوســی نبــود . خــورد و خــوراک مــا یکــی  و تهــران برایــم 
ــق برگشــتیم .  ــه ده ــم ب ــه را فروختی ــن خان ــرای همی ــود ب ــل ب ــل تحم ــر قاب غی

ــم  ــام ده ــتم انج ــی توانس ــری نم ــن کار دیگ ــت . م ــه داش ــی ادام ــق زندگ در ده
پــس شــروع بــه قلــم زنــی کــردم ولــی در آن زمــان قلــم زنــی حرفــه ای ناشــناخته 
بــود امــا مــن بــه کار خــودم ادامــه دادم و در ایــن مــدت هــم هیــچ کســی را بــه 
عنــوان شــاگرد نگرفتــم کــه از او بهــره وری کنــم هــر کســی را هــم کــه قبــول مــی 
ــش همــکاری  ــوان طــرح کاد و کارودان ــا تحــت عن ــوز و ی ــوان کارآم ــه عن ــردم ب ک
ــچ  ــت هی ــدون دریاف ــد ب ــوزش دیدن ــر آم ــردم و نتیجــه آن حــدود 2۰۰ نف ــی ک م

دســتمزدی .

ابزارهای هنری بی شک ، رساترین ، بلیغ ترین 
وکاری ترین ابزار ابالغ  وتبلیغ پیام است .

هنر امروز از موثرترین و بهترین ابزار در جهت 
ارائه حقایق و معارف دیني است

هنر های صناعی ایران یکی از مفاخر و پدید ه هایی است که در موزه ها و مجموعه های 
جهان مکان معتبری بخود اختصاص داده است .

بخاطر اینکه بر خوردار از مواهب و آموزه های فرهنگ غنی ایران می باشد و هنرمند ، 
طرح را با قلم فوالدی  نقشی سحر انگیز بصورت برجسته در فلز به زیبایی و استواری می 

نشاند و زمزمه ضرب اهنگ چکش همچون نوای دلنشین در متن رقص سماع ، روحی 

لطیف بر جسم فلز سخت و خشک می دمد.
استاد رجبعلی راعی از جمله هنرمندانی است که با الهام از متون مذهبی و حماسی و 

اسطوره های ادبیات کهن فارسی با جانی سرشار از عشق و با انگشتان پر مهارت خود در 
این خصوص موفق می باشد .

با آرزوی سالمت و توفیق برای ایشان و همه هنر دوستان .
محمود فرشچیان، تیرماه 13۹6

پیام استاد محمود فرشچیان
جهت کنگره نکوداشت استاد رجبعلی راعی

استاد راعی از زبان خودش  


