
 

 سوابق هنری استاد

ی مذهبي ا خانوادهدر  و در تهران شمسي 1327سال به استاد گرانقدر و فرزانه جناب عبدالصمد حاج صمدی 

و  متدین بودند كه دروس حوزوی را تا سطوح عالي آموختهفردی  ایشان بزرگوار دیده به جهان گشودند. پدر

، نسخ )قرآني(خّط  گرایش پدر به .پروریدندو اهل بیت علیهم السالم  قرآنمعارف آسماني  با خویش رافرزندان 

 به سوی خوشنویسي رهنمون گردند. استاد را سبب شد در دوران جواني 

 انتخاب خطمرحوم استاد حسن زرین ،دوره معاصر نامداراستاد  برای محفلآن جوان جویای هنر را دست تقدیر 

 ،موجود استخط استاد زرینكه از ای در مصاحبه. درس هنر و معرفت آموخت شانسالیاني دراز در محضر و نمود

 نگارند.ند كه نستعلیق را از خود ایشان هم بهتر ميه ااز استاد صمدی به عنوان یکي از شاگردان خویش نام برد

 جناب استاد صمدی كمتر از سي سال سن داشته اند. مصاحبه، زماندر جالب آنکه 

آثار  به مشق نظری، خطاین چندین كتاب به  نگارشو  نستعلیقخطّ  پس از فراگیری حضرت استاد صمدی

تنهایي و بدون یاری استاد، به به  ،بي نظیر و همتي با استعداد این استاد واال. نسخ فارسي پرداختندخطّ  بزرگان

. دوران فترتي را شاهد بودافول ستاره های آسمانش گذشته بود و از  ي پرداختند كه سالهاخطّ آموختن و نگارش

با تربیت شاگردان  و باشندسرآمد نسخ نویسان  ،تالش طاقت فرسای ایشان در طول چند دهه گذشته سبب شد

تمامي  . در كثرت شاگردان استاد همین بس كهگردند معاصر دورهنسخ فارسي در خّط  ، احیاگرفراوان

 .برده انداز ایشان بهره  باواسطهنویسان فعلي مستقیم یا نسخ

ثلث و زیبای محکم خطّ  به نگارشبا همان قدرت مثال زدني نیز نسخ، خطّ  این استاد گرانقدر در كنار   

شناخت هنری عمیق و قدرت . شیوه سنتي عثماني استاز و شایسته كامل  ای ثلث ایشان نمونهخطّ  پرداختند و

 گردند.محسوب  اسالمنویسان جهان ترین ثلث ز قوییکي ااجرای مثال زدني ایشان سبب گردیده كه 

عالءالدین تبریزی  رقاع )شیوهخّط  ،)شیوه بایسنقری( محققخطّ  در نگارشذكر شده خطوط  به غیر از ایشان 

نمونه های ارائه شده در این كتاب قدرت باالی  و نیز تبحر خاصي دارند( رقعه )عربيخّط  ( ونیریزی و احمد

 ایشان را در نگارش به رخ مي كشد.

به  شاندلدادگي فراوان علیهم السالم واین استاد واال به اهل بیت عصمت و طهارت خاضعانه ارادت  توسل و

و مکارم صفات  ایشان دریایي ازوجود در  ،هنر بي بدیل در كنار گوهر ،همعارف دین مبین اسالم سبب گردید

  مناسب است ایشان را نادره دوران بنامیم.تا جایي كه  ،به ظهور رسدواالی اخالقي 



های مختصر به به صورت قطعات منتخب و یا كتاب این استاد گرانقدرسالیان گذشته آثار بسیاری از در طول  

البالغه در سالهای دهه شصت است كه ترین آثار ایشان نگارش كل نهجچاپ رسیده است. یکي از گسترده

 متاسفانه هنوز به زیور طبع آراسته نشده است. آثار ذیل تعدادی از معدود آثار چاپ شده این استاد فرزانه است. 

  .م غدیر، پیامنشور والیت  -

 مجموعه آثار استاد.« طرائف الحکم»كتاب  -

 دعای كمیل. -

، امام خمیني )ره(، وارث، امین اهلل، مناجات حضرت رقیه علیها السالمزیارتنامه های مختلف از جمله  -

 . ... شعبانیه و

 .زیارتنامه كامل حضرت امام رضا علیه السالم -

 .نسخ و نستعلیقخطّ  كتاب نماز به -

 نسخ، نستعلیق.خّط  فرحه القلوب به -

 خطبه حضرت زینب سالم اهلل علیها. ،بیا اینگونه باشیم -

 ط مختلف كه به چاپ نیز رسیده است.خلق صدها تابلوی نفیس و ماندگار قرآني و مذهبي به خطو -

، یزیزیاستاد احمد نآقا مجتبي تهراني، حاج بزرگاني چون حضرت آیت اهلل العظمي نوشتن سنگ مزار  -

 . امیني و ...فرزند عالمه 

برخی از شرح حال استاد بهمراه فعالیت های هنری ، آموزشی و اجتماعی ایشان به 

 شرخ ذیل می باشد.

 

 .استاد ارشد انجمن خوشنویسان ایران -

 .1383چهره ماندگار هنر و فرهنگ ایران رشته خوشنویسي در سال  -

 .ن الکریمآقر خادمكسب مقام  -

 هنری.الي تشخیص و ارزشیابي عضو شورای ع -

 .)چندین دوره( اسالميعضو شورای عالي هنری وزارت فرهنگ و ارشاد  -
خوشنویسي جهان اسالم در عضو هیات داوران بخش خطوط عربي و اسالمي نخستین جشنواره  -

 .1375سال 

 .داور نمایشگاههای معتبر خوشنویسي -

 سال گذشته. 30ز سراسر كشور در طي پرورش هنرمندان و اساتید ا -
 

 .نمایشگاههای متعددشركت در  -



 


