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 شناساندن خط پارسی به دنیا با هنر مردم پارس

 منصوره آذری

 

 پارسی ،هنر ،کلمات کلیدی: خط

نباید انتظار داشت که خط پارسی مانند خط انگلیسی تمام فضای نت را به تسخیر درآورد اما میتوان 

مردم جهان را به خط فارسی عالقه مند کرد. هر انسانی هنر را میشناسد و ذاتا با آن رابطه برقرار می 

که میتوانند از این خط فارسی هنرمندان یا به زبان دیگر خطاطان بسیاری داریم  ٔعرصهکند و ما در 

به آن هنر ، شیوه خط فارسی را به جهان معرفی کنند. وقتی کسی شیوه ترسیم یک خط را میبیند

این ، اشاره نمود "چینی"آن میگردد. به طور مثال میتوان به خط  ٔشهیرعالقه مند شده و به دنبال 

یم که توسط هنرمندان اما میبین، خط مانند بسیاری از خطهای نوشتاری دنیا ذاتا زیبا نیست

صرفنظر از معنی و مفهوم ، کلمات این خط، خوشنویس این کشور و تبلیغات گسترده در تمام دنیا

به یکی از گسترده ترین اشکال برای تزیین دیوارها و ساخت برچسب های تزییناتی و یا حتی ، آنها

زیرا توسط آن هم ، ن خط استخالکوبی و تاتو بر روی بدن استفاده می شود. این یک موفقیت برای ای

 در عرصه ترویج خط و فرهنگ کار شده است و هم سود اقتصادی بسیاری را به دنبال خواهد داشت.

هنرمندان نستعلیق نویس ایران در سالهای اخیر نمونه های بی نظیری از انواع نوشت جمالتی مانند 

گذاشته اند. بهتر است این هنر را از این مرز  از خود به جا "ال اله اال اهلل"و  "بسم اهلل الحمن الرحیم"

به هنرمندان خود کلمات پارسی زیبانوشت و با معانی زیبا مانند ، فراتر ببریم و با برگزاری مسابقات

و ... را پیشنهاد دهیم تا به  "پسته "، "زعفران"و یا کلمات تجاری مانند  "وطن"، "آزادی"، "مادر"

بدین ترتیب مرحله اول انجام شده و پس از آن باید به شکلهای مختلف  زیباترین شکل آن را بنویسند.

مانند ساخت انواع برچسب های تزئیناتی و یا ساخت لوگو برای شرکتهای ، به تبلیغات پرداخت

صادراتی. وقتی یک لوگو و شیوه نگارش آن درمیان مردم دنیا جا بیوفتد خیلی راحت میتوان آن را در 

 به ترتیب این این شناخت را چندین برابر نمود. به، ای معروف مانند فیسبوکفضای مجازی و سایته

این ایده  .شناساند دنیا به پارسی خط کنار در را پارسی کاالی میتوان، ساده لوگوی یک توسط سادگی

پس از بدست آوردن موفقیت در این زمینه میتواند پای را فراتر گذاشته و به نوشت سرتیتر سایتهای 

معروف ایرانشناسی و سیاسی ایران برسد. اگر در این زمینه خوب کار شود کم کم زبان پارسی جای 

 خود را هم در فضای مجازی و هم در تمام دنیا پیدا خواهد کرد.
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