


In the Name of God



3
کمیسیون ملی
یونسکو - ایران





Organizer برگزارکننده

Participating countries کشورهای مشارکت کننده

Uzbekistan

Algeria

Turkey

Tajiistan

Pakistan SingaporeRussa

SyriaSouth-Korea 

Kazakhstan

Oman

France

China

India

Mongolia

Egypt

Kuwait

Morocco

Poland

Labenon

Iraq

Japan

Spain

U.A.E.Tunisia

Afghanistan Azerbaijan

Jordan

I.R.IRAN



مقدمه  8

فهرست رویدادهای جشنواره جهانی خوشنویسی راه ابریشم »رقص قلم«  10

نمایشگاه خوشنویسی راه ابریشم  13

 ) مشهد- موزه بزرگ خراسان(  14

) تهران - فرهنگستان هنر(  15

) تهران - ایران مال(  15

گالری مجازی  16

نگارخانه مجازی خوشنویسی  17

كنفرانس بین المللی  برخط خوشنویسی راه ابریشم  19

جشنواره هنرهای نوری  26

فهرست



Preface   9

List of Events of the World Silk Road Calligraphy Festival «Raqs-e Qalam»  11

  Exhibition of The Silk Road Calligraphy  13

Mashhad – The Great Khorasan Museum   14

Tehran - Art Academy   15

Tehran - Iran Mall  15

Virtual Gallery  16

Virtual Calligraphy Gallery   17

International Conference on Silk Road Calligraphy   19

Light Festival  26

Contents



8

به نام خداوند زیبایی ها

کمیسیون ملی یونسکو ـ ایران، با افتخار برگزارکننده نخستین گردهمایی و همایش بزرگ خوشنویسان راه ابریشم می باشد. در این 
همایش بزرگ، هنر واال و ارزشمندی به نام هنر خوشنویسی، برای نخستین بار 29 کشورجهان با زبان ها و فرهنگ های گونا گون را گردهم 
آورده است. این هنر، بهانه ای شده است برای با هم بودن و با هم سخن گفتن؛ بهانه ای برای کنکاش در ریشه ها و اصالت ها. در این رویداد 
بزرگ، تعداد 232 هنرمند از سراسر جهان با ارسال آثار خود به دبیرخانه این همایش، نشان دادند که هنر مرز نمی شناسد. استقبال خوب 
از رویداِد رقص قلم، نشان داد که کووید 19در برابر قدرت هنر، تسلیم است. آنچه  که در این کتاب می آید، گوشه ای از هنرنمایِی هنرمندان 
خوشنویس کشورهای گوناگون است؛ هنری که ریشه در عشق و عالقه مردمان این سرزمین ها به کتاب، علم و دانش دارد؛ و این خود، 

یک ارزش واال و آسمانی است.
اندیشه برگزاری این رویداد، از سوی کمیسیون ملی یونسکوـ  ایران در ششمین نشست راه ابریشم در ایران؛ یعنی نشست همدان مطرح 
شد، چرا که ما مانند همه اعضای دیگر راه ابریشم بر این باوریم که این راه، هم راهِ تجارت بود و هم راهِ تبادل فرهنگ و هنر؛ و در این 
بین، هنِر خوشنویسی و هنرهای مرتبط با کتاب در این کشورها از جایگاه بسیار بلندی برخوردار بوده است و همچنان می باشد. هنر 
خوشنویسی را می توان رگ و ریشه و شناسنامه فرهنگی ملت های راه ابریشم دانست. خوشنویسان؛ حکمت  حکیمان، دل نوشته های 
ادیبان و صلح نوشته های بزرگان سرزمین خود را به خانه هایمان می آورند و در معرِض دیدمان قرار می هند. آن ها، پیامبران صلح  و 
گفت وگواند. گردهمایی بر محور هنر، تجربه گران سنگی است که با اهداف یونسکو بسیار هم خوانی دارد. جشنواره رقص قلم، در بخش های 

مشروحه زیر انجام می شود: 
1ـ برگزاری نمایشگاه هنری، در نگارخانه مجازی کمیسیون ملی یونسکوـ  ایران

2ـ برگزاری همایش علمی و ارائه سخنرانی 27 پژوهشگر و هنرمند برجسته در طی 3 روز
3ـ برگزاری جشن نور )ویدئومپینگ(، در هفت شهر ایران

4ـ نمایش آثار خوشنویسی بر پرده های آبی، در شهر تهران
5ـ برگزاری برنامه زنده اینستاگرامی، با  حضور هنرمندان مختلف در طی 5 شب

6ـ برگزاری نمایشگاه فیزیکی آثار هنرمندان ایرانی، و تصویر با کیفیت از آثار هنرمندان کشورهای دیگر، در محل موزه خراسان 
شهر مشهد و فرهنگستان هنر تهران

شایان ذکر است که برگزاری این نمایشگاه با کمک نهادهای فرهنگی مختلف در ایران، به ویژه با همت شهرداری مشهد ممکن شده است. 
همکاری انجمن خوشنویسان ایران، دبیران  کل کمیسیون های ملی یونسکو، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی و نهادهای مختلف، 

شایسته سپاس و تقدیر است.
امید است که این رویداد بتواند، زمینه ساز برگزاری برنامه های باشکوه دیگری در رشته های مختلف هنری باشد.

	 	 	 	 	 	 	
	ایران دبیرخانه	کمیسیون	ملی	یونسکوـ	 	 	 	 	 	 	 	
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Iranian National Commission for UNESCO is proud to host the first major gathering and conference of the 
Silk Road calligraphers. In such a great conference, the sublime and valuable art which is called the art of 
calligraphy has brought together 29 countries of the world with different languages and cultures for the first 
time. This art has become an excuse to gather together and talk with each other; an excuse to explore the roots 
and originality. In this great event, 232 artists from all over the world submitted their works to the conference 
secretariat, by which it is demonstrated that art knows no borders. The good reception of the event showed that 
Covid 19 surrendered to the power of art. What comes in this book is a little bit of the art of calligraphers from 
different countries. The art that is rooted in the love and interest of the people of these lands for books, science 
and knowledge which embrace sublime and heavenly value. The idea of holding such event was raised by the 
Iranian National Commission for UNESCO in the sixth meeting of the Silk Road which was held in Hamedan, 
because we, like all members of the Silk Road, believe that the road was both a way of trade and a way of ex-
changing culture and art, and in the meantime, the art of calligraphy and the arts related to books still have a 
very high status in these countries. The art of calligraphy can be considered as the roots and cultural identity of 
the nations of the Silk Road. Calligraphers; bring Wisdom of the wise, the hearts of the writers and the peace 
writings of the great men of their lands to our homes and expose them to our view. They are the prophets of 
peace and dialogue. An art-based gathering is an invaluable experience that is in line with UNESCO’s goals. The 
Festival is held in the following sections: 

1) Holding an art exhibition at the virtual gallery of the Iranian National Commission for UNESCO.
2)  Holding a scientific conference and presenting lectures by 27 prominent researchers and artists during 
3 days.
3) Celebrating Noor Festive (Video Mapping), in seven cities of Iran.
4) Exhibition of calligraphy works on blue curtains in Tehran.
5) Holding a live Instagram program with different artists in 5 nights.
6) Holding a physical exhibition of works by Iranian artists, and quality images of works by artists from 
other countries, at the Khorasan Museum in Mashhad and the Tehran Academy of Arts.

It is noteworthy that holding such exhibition has become possible with the help of various cultural institutions 
in Iran, especially with the efforts of Mashhad Municipality. Also, the cooperation of the Iranian Calligraphers 
Association, the Secretary General of the National Commissions of UNESCO, the Organization of Islamic Cul-
ture and Communication and various institutions, deserves thanks and appreciation. It is hoped that such an 
occasion will pave the way for other glorious events in various fields of art.

      Iranian National Commission for UNESCO.

In the Name of God
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فهرست رویدادهای جشنواره جهانی خوشنویسی راه ابریشم "رقص قلم"

9-1  بهمن 1399 

زمانمکانشرح	برنامهعنوان	تاریخ

به
شن
هار

چ
من

	به
1	

سخنرانی ، افتتاح نمایشگاه آثار خارجی و ایرانی، افتتاحیه جشنواره در مشهد
اجرای هنرهای نوری و ...

موزه خراسان بزرگ و
19- 17ساختمان های منتخب شهرداری

افتتاح گالری مجازی 
یونسکو

شب های زنده اینستاگرامی و رونمایی از آثار 
کشورهای آذربایجان، فرانسه، قزاقستان، اسپانیا، 

تاجیکستان، ازبکستان، لهستان، ایران

گالری مجازی
gallery.irunesco.org

23ـ 21

به
شن
ه-

شنب
نج

پ
من

	به
2	
-4

افتتاحیه همایش و کنفرانس 
بین المللي 3 روزه

خط و خوشنویسي رقص قلم

26 سخنرانی و ارائه مقاله از کشورهای مغولستان، 
الجزایر، ایران، کره جنوبی، لهستان، افغانستان، 
استرالیا، پاکستان، آمریکا، سوریه، ازبکستان، 

سوئد، هندوستان،  فرانسه

پلتفرم Zoom و پخش آنالین 
آپارات 

13 ـ 10
19 ـ 14

گالری مجازی یونسکو
شب های زنده اینستاگرامی و رونمایی از آثار 
کشورهای کره، ژاپن، چین، هند، سنگاپور، 

مغولستان

گالری مجازی
gallery.irunesco.org

23ـ 21

عه
جم

من
	به
3	

افتتاحیه نمایشگاه آثار در 
فرهنگستان هنر

نمایش منتخب آثار ایرانی و خارجی 
 از سوم تا هفتم 

تهران

17 ـ 15گالری ملی فرهنگستان هنر

گالری مجازی یونسکو
شب های زنده اینستاگرامی و رونمایی از آثار 

کشورهای سوریه، امارات، ترکیه، روسیه، عمان، 
کویت، لبنان

گالری مجازی
gallery.irunesco.org

23ـ 21

نه	
شب

من
	به
4

شب های زنده اینستاگرامی و رونمایی از آثار گالری مجازی یونسکو
اردن، مراکش، الجزایر، مصر، تونس

گالری مجازی
gallery.irunesco.org

23ـ 21
به
شن

یک
من

	به
5	

شب های زنده اینستاگرامی وگالری مجازی یونسکو
 رونمایی از آثار کشورهای پاکستان، افغانستان، عراق

گالری مجازی
gallery.irunesco.org

23ـ 21

به
شن
هار

چ
من

	به
8	

نمایش آثار جشنواره خوشنویسی راه ابریشمویدئومپینگ
 برفراز برج آزادی 

19-18تهران ـ برج آزادی

به
شن
نج	

پ

من
9به

اختتامیه با حضور سفرای 	
کشورهای مشارکت کننده و 

شخصیت های فرهنگی

نمایش منتخب آثار ایرانی و خارجی، 
نمایش بر پرده های آبی )آب نمایش(، موسیقی، 

ضیافت شام
20- 17بازار بزرگ ایران )ایران مال(

*  یادآور می شود برنامه های فوق با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی کووید 19 برگزار خواهد شد.
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List of Events of the World Silk Road Calligraphy Festival "Raqs-e Qalam"

20-28  Jan. 2021

DateLocationProgramTitleTime

W
ed

ne
sd

ay
Ja

n.
 2

0

The Great Khorasan Museum, 
Mashhad Municipality 

Buildings.
Speeches, Gallery Opening, Video mappingOpening 

Ceremony in Mashhad17-19

Virtual Gallery
gallery.irunesco.org

Instagram live talk and Virtual Gallery for 
Calligraphy works from 

Azerbaijan, France, Kazakhstan, Spain,
Tajikistan, Uzbekistan, Poland, Iran

UNESCO 
Virtual Gallery Opening21 23ـ

Te
us

da
y-

Sa
tu

rd
ay

Ja
n.

 2
1-

23

Zoom and Aparat Live 
Streaming

26 Speeches and Articles from Mongolia,
 Algeria, Iran, South Korea, Poland,

 Afghanistan, Australia, Pakistan, America, 
Syria, Uzbekistan, Sweden, India, France.

Opening ceremony and 3-day 
International conference 

of  Calligraphy-Raqse-Qalam 

13 ـ 10

14-19

Virtual Gallery
gallery.irunesco.org

Instagram live Talk and Virtual Gallery for 
Calligraphy Works from 

Korea, Japan, China. India, Singapore, 
Mongolia.

UNESCO Virtual Gallery
gallery.irunesco.org21 23ـ

Fr
id

ay
Ja

n.
 2

2

Art Academy Selected Works of Calligraphy Gallery
26-22

Exhibition Opening in  Iranian 
Academy of Arts

17 ـ 15

Virtual Gallery
gallery.irunesco.org

Instagram live Talk and Virtual Gallery for 
Calligraphy Works from 

Syria, U.A.E., Turkey, Russa, Oman, Kuwait, 
Lebanon.

UNESCO Virtual Gallery
gallery.irunesco.org21 23ـ

Sa
tu

rd
ay

Ja
n.

 2
3Virtual Gallery

gallery.irunesco.org

Instagram live Talk and Virtual Gallery for 
Calligraphy works from 

Jordan, Morocco, Algeria, Egypt, Tunisia.

UNESCO Virtual Gallery
gallery.irunesco.org

23ـ 21
Su

nd
ay

Ja
n.

 2
4Virtual Gallery

gallery.irunesco.org

Instagram live Talk and Unveiling of Pakistan, 
Afghanistan, Iraq, 

Calligraphy Works.

UNESCO Virtual Gallery
gallery.irunesco.org21 23ـ

W
ed

ne
sd

ay
Ja

n.
 2

7

Azadi Tower-TehranVideo Mapping on Azadi Tower.Video Mapping18-19

Th
ue

sd
ay

Ja
n.

28
 

Iran Mall
Showing of Selected Calligraphy Works

Water screen, Music Performance,
Dinner Time

Festival Closing with the Presence 
of Ambassadors of Participating 
Countries and Cultural Figures.

17-20

* It is reminded that the above programs will be held in compliance with all Covid-19 health protocols.
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Exhibitionنمایشگاه
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برنامه افتتاحیه نمایشگاه خوشنویسی در مشهد

نمایشگاه آثار خوشنویسی راه ابریشم - رقص قلم

  نمایشگاه خوشنویسی در مشهد

Visiting Hours    ساعات بازدید

بــه دبیرخانــه  ارســال شــده  اثــر خوشنویســی  از میــان 935 
جشــنواره رقــص قلــم، تعــداد 234 اثــر از 29 کشــور رشکــت کننــده 

ــد. ــته ان ــری را داش ــی در گال ــش فیزیک ــط منای رشای
ایــن آثــار در شــهر مشــهد و در محــل مــوزه بــزرگ خراســان و در 
شــهر تهــران در محــل فرهنگســتان هــر و مجتمــع بــزرگ تجــاری 
ایــران مــال بــرای بازدیــد عمــوم عالقــه منــدان بــه منایــش گذاشــته 

خواهــد شــد.
الزم بــه ذکــر اســت در ایــام بازدیــد از منایشــگاه کلیــه پروتکلهــای 
بهداشــتی مربــوط بــه کرونــا از ســوی دبیرخانــه اجرایــی بــه 

ــردد. ــت میگ ــل رعای صــورت کام

The Great Khorasan Museum, Kouhsangi Ave. Mashhad, Iran
مشهد، خیابان کوهسنگی، موزه بزرگ خراسان

The Great Khorasan Museum  موزه بزرگ خراسان

Jan. 17:00 - 20:00 (Opening) 20  1 بهمن: 17 الی 20 )افتتاحیه(  

Jan. 9:00 - 18:00 25 -21  2تا 6 بهمن : 9 الی 18  

Location  مکان

Calligraphy Exhibition in Mashhad

Among 935 calligraphy works sent to the Secretariat of the 
Festival, 234 works from 29 participating countries were  
eligible for physical display in the gallery.
These works will be exhibited in the holy city of Mashhad 
at the site of the Great Museum of Khorasan and in the city 
of Tehran at the Academy of Arts and the large commercial  
complex of Iran Mall for public to visit.
It should be noted that during the visit to the exhibition, 
all health protocols related to Covid19 Pandemic are fully  
observed by the Executive Secretariat.

Exhibition of The Silk Road Calligraphy

Program Title Time	/	زمان سخنرانان
Recitation of the Holy Quran and National Anthem 17:05-17:00 قرآن و سرود

Dr.Mohammadreza Kalayi,  Mayor of Mashhad 17:05:17:15 دکتر محمدرضا کالئی، شهرداری شهر مشهد

Dr. Hojatollah Ayoubi, Secretary General of the 
Iranian National Commission for UNESCO 17:15-17:25 سخنراني دکتر حجت اهلل ایوبی دبیرکل کمیسیون ملي یونسکو ایران

Dr. Mohammadsadegh Motamedian,
Governor of Khorasan Razavi 17:25-17:35 دکتر محمدصادق معتمدیان، استاندار خراسان رضوی

Dr. Ali Asghar Mounesan, Minister of Cultural 
Heritage, Tourism and Handicrafts

17:35-17:45
دکتر علی ا صغر مونسان، وزیر میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع دستی

 Message of Dr. Mansour Gholami, Minister of 
Science, Research and Technology and president of 

the Iranian National Commission for UNESCO
17:45-17:50

پیام دکتر منصور غالمی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 
و رئیس کمیسیون ملی یونسکو-ایران

Dr. Gholam-ali Haddad Adel, Head of the 
Academy of Persian Language and Literature 17:50-18:00 دکتر غالمعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی

Dr. Ashraf Borujerdi, President’s Advisor and Head 
of National Library and Archives Organization 18:00-18:10

دکتر اشرف بروجردی، مشاور رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد 
و کتابخانه ملی ایران

Abdolghafur Lival, Ambassador of the Republic
of Afghanistan 18:10-18:20 دکتر عبدالغفور لیوال، سفیر جمهوری افغانستان

Mohammad Ali Bagherzade Toosi, Head 
of Mashhad Association of Calligraphers 18:20-18:30 آقای محمدعلی باقرزاده توسی، رئیس انجمن خوشنویسان مشهد

Speech by Master Barati and message of Master 
Gholamhossein Amirkhani, head of the High 

council, Iran Calligraphers Association
18:30-18:40

سخنرانی استاد براتی و پیام استاد غالمحسین امیرخانی رئیس 
شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران

Visiting Exhibition 18:40 بازدید از نمایشگاه
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برنامه افتتاحیه نمایشگاه خوشنویسي در تهران - فرهنگستان هنر

برنامه مراسم نمایشگاه خوشنویسي در تهران - ایران مال

  نمایشگاه خوشنویسی در تهران

  نمایشگاه خوشنویسی در تهران

Visiting Hours  ساعات بازدید

Visiting Hours   ساعات بازدید

Iranian Academy of Arts, Vali-e-Asr Ave. Tehran, Iran

Iran Mall, Kharazi highway, Tehran, Iran

تهران نرسیده به تقاطع طالقانی - شامره 1552

تهران، بزرگراه خررازی، بازار بزرگ ایران

Iranian Academy of Arts  فرهنگستان هر

Iran Mall  بازار بزرگ ایران

3 بهمن: 15 الی 17 ) افتتاحیه(  

9 بهمن: 17 الی 20  

  22 Jan. 15:00 - 17:00 (Opening)

  28 Jan. 17:00 - 20:00 

Jan. 10:00 - 17:00 28 -23  4 تا 8 بهمن : 10 الی 17  

Location  مکان

Location  مکان

Exhibition of Calligraphy in Tehran

Calligraphy Exhibition in Tehran

Program Title Time / زمان عنوان برنامه

Recitation of the Holy Quran & National Anthem 17:00-17:05 سرود و قرآن
Festival Clip 17:05-17:10 پخش کلیپ رقص قلم

Welcome by Director of Iran Mall 17:10-17:20 خیر مقدم توسط مدیر عامل ایران مال
Master Mohammad Heidari, Secretary of the 

Conference 17:20-17:30 استاد محمد حیدری، دبیر همایش

Dr. Hojatollah Ayoubi, Secretary-General of the 
Iranian National Commission for UNESCO 17:30-17:40

دکتر حجت اهلل ایوبی، دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو

Dr. Mansour Gholami, Minister of Science, 
Research and Technology and president of the 
Iranian National Commission for UNESCO

17:40-17:50
دکتر منصور غالمی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس کمیسیون ملی 

یونسکو

Dr. Mohammad Javad Zarif, Foreign Affairs 
Minister 17:50-18:00 دکتر  محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه

Music Performance 18:00-18:25 اجراي موسیقي
Speech  by one of the ambassadors of the Silk 

Road countries 18:25-18:35 سخنرانی یکی از سفرای راه ابریشم

Ceremony to Choose the Selected 
Works of Calligraphy 18:35-19:00 مراسم انتخاب برگزیدگان

Water screen and visiting exhibition 19:00-19:25 تماشاي آبنماي موزیکال و بازدید از نمایشگاه آثار
Banquet 19:25 ضیافت شام

Program Title/برنامه Time / زمان سخنرانان
Recitation of the Holy Quran and National Anthem 15:05-15:00 قرآن و سرود
Dr. Alireza Esmaili, Head of the Academy of Art 15:15-15:05  دکتر علیرضا اسماعیلی، رئیس فرهنگستان هنر 

Master Gholamhossein Amirkhani, head of the high 
council, Iran Calligraphers Association 15:25-15:15 استاد غالمحسین امیرخانی، رئیس شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران

Dr. Hojatollah Ayoubi, Secretary-General of the 
Iranian National Commission for UNESCO

15:35-15:25 دکتر حجت اله ایوبی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو

Mohammad Hassan Talebian, Deputy Minister of 
Cultural Heritage, Tourism and Handicraft 15:45-15:35 دکتر محمدحسن طالبیان، معاون وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

Dr. Seyyed Mojtaba Mohammad Hosseini, Deputy 
Minister of Culture and Islamic Guidance for art 15:55-15:45 دکتر سیدمجتبی محمدحسینی، معاون امور هنری  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

Dr. Seyyed Mojtaba Mohammad Hosseini, Deputy 
Minister of Culture and Islamic Guidance for art

Unveiling of commemorative stamp 
16:10-15:55 رونمایی از تمبر یادبود

Visiting Exhibition 17:00-16:10 بازدید از نمایشگاه
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Virtual Galleryگالری مجازی
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نگارخانه مجازی خوشنویسی
1 - 6 بهمن ساعت 21  

بــه منظــور دسرتســی بــه آثــار قابــل منایــش در منایشــگاه بیــن املللــی 

خوشنویســی راه ابریشــم، کمیســیون ملی یونســکو ایــران امــکان بازدید 

آثــار را در گالــری مجــازی بــه آدرس www.gallery.irunesco.org فراهــم 

منــوده اســت. 

هرمنــدان و هردوســتان از تاریــخ ۱ ام بهمــن ۱۳۹۹ مــی تواننــد آثــار 

خوشنویســان راه ابریشــم را در گالــری مجــازی رویــت منایند.

مبنظــور تبــادل تجــارب کشــورها در حــوزه خوشنویســی از تاریخ یکم 

ــه وقــت  ــاه 1399  هــر شــب از ســاعت 21 ب ــی ششــم بهمــن م ال

ــا  ایــران در صفحــه اینســتاگرام کمیســیون ملــی یونســکو - ایــران ب

هرمنــدان و شــخصیت های کشــورهای رشکــت کننــده در منایشــگاه 

بیــن املللــی خوشنویســی راه ابریشــم گفــت و گوهــای تخصصــی را 

بــه صــورت آنالیــن برگــزار می شــود.

In order to access the works that can be displayed in 

the International Silk Road Calligraphy Exhibition, the  

National Commission for UNESCO of Iran has provided 

the possibility of visiting the works in virtual Gallery at 

www.gallery.irunesco.org. Artists and art lovers can see 

the works of the Silk Road calligraphers in the virtual 

gallery since Jan 20, 2021.

In order to exchange the experiences of countries in 

the field of calligraphy, from 20-25 January 2021, every 

night, at 21:00 PM, on the Instagram page of the Iranian 

National Commission for UNESCO, an Instagram Live 

Talk is held with specialized artists and personalities of  

countries participating in the International Silk Road 

Calligraphy Exhibition.

Virtual Calligraphy Gallery

 https://gallery.irunesco.org

  20-25 Jan. 21:00

Countries Calligraphy Display Time زمانبندی منایش آثار خوشنویسی کشورها

Azerbaijan, France, Kazakhstan, Spain, Tajikistan, Uzbekistan, Poland, Iran

.Jan 120 بهمن  

آذربایجان، فرانسه، قزاقستان، اسپانیا، تاجیکستان، ازبکستان، لهستان، ایران

Korea, Japan, China, India, Singapore, Mongolia

.Jan 221 بهمن  

کره، ژاپن، چین، هند، سنگاپور، مغولستان

Syria, U.A.E, Turkey, Russia, Oman, Kuwait, Lebanon

.Jan 322 بهمن  

سوریه، امارات، ترکیه، روسیه، عمان، کویت، لبنان

Jordan, Morocco, Algeria, Egypt, Tunisia

.Jan 423 بهمن  

اردن، مراکش، الجزایر، مصر، تونس

Pakistan, Afghanistan, Iraq

.Jan 524 بهمن  

پاکستان، افغانستان، عراق

Iran - Mashad

.Jan 625 بهمن  

ایران - مشهد  
 commemoration of Sultan Ali Mashhadiیادبود سلطانعلی مشهدی  
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کنفرانس بین المللی
International Conference
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ايــن كنفرانــس ســه روزه كــه از تاريــخ 2بهمــن مــاه )21 ژانويــه( 

ــد،  ــد ش ــزار خواه ــه 2021( برگ ــاه 1399 )23 ژانوي ــن م ــا 4 بهم ت

بــه موضوعــات بنياديــن هــر خوشــنوييس مــي پــردازد. جايــگاه بني 

فرهنگــي ايــن هــر در ميــان كشــورهاي راه ابريشــم، نقــي كــه در 

ايجــاد وحــدت، برقــراري صلــح و نزديــي ملــت هــا ايفــا ميكنــد، 

ــه اهــداف مهــم مــورد گفــت و گــو در روز اول كنفرانــس  از جمل

خواهــد بــود.

ــر در  ــن ه ــل اي ــارص و تحصي ــنوييس مع ــت خوش ــرريس وضعي ب

كشــورها، معنويــت نهفتــه و رابطــه جوهــري خوشــنوييس و 

موســيقي در كنــار بــرريس هــاي ســاختاري و فرمــي خطــوط ملــل 

در دوره هــا و نســخ گوناگــون، در روز دوم كنفرانــس، مخاطبــني و 

عالقمنــدان بــه ايــن هــر را بــا ويژگــي هــا، تحــوالت و اشــرتاكات 

ســاختاري ايــن هــر در جغرافيــاي متفــاوت آشــنا مــي ســازد تــا در 

روز ســوم و آخــر كنفرانــس بــا ذهنــي آگاه و منتظــر بــه اســتقبال 

ــش از  ــران پي ــن هــر در اي شــناخت پيشــينه و قدمــت طــوالين اي

اســالم، در فــرارود و در ســاير كشــورها برويــم و بــه تبيــني جايــگاه 

هرهــاي تزئينــي همچــون تذهيــب و تشــعيري در كنــار هــر 

ــم. ــنوييس بپردازي خوش

کنفرانس بین المللی
 برخط خوشنویسی راه ابریشم

The three-day conference, which runs from January 21 to 

23, addresses fundamental issues in the art of calligraphy. 

The intercultural status of this art among the countries of 

the Silk Road, the role it plays in creating unity, peace and 

rapprochement of nations, will be among the important 

goals discussed on the first day of the conference. 

A study of the status of contemporary calligraphy and 

educating of such art in countries, latent spirituality and 

the essential relationship between calligraphy and music 

along with structural and formal studies of the lines of 

nations in different periods and versions will be done 

on the second day of the conference, also the audience 

and those interested in the art of calligraphy will be  

i n t r o d u c e d  t o  t h e  f e a t u r e s ,  d e v e l o p m e n t s 

and  structural commonalities of such art in different  

geographies, then on the third and last day of the  

conference, with a conscious mind and waiting to  

welcome the recognition of the history and rich 

background of this art in pre-Islamic Iran, we go to cross 

borders to explain the position of decorative arts such as 

Gilding and Tasheir ) Decoration of Manuscript( along 

with calligraphy.

International Conference 
on Silk Road Calligraphy
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پنل 1: افتتاحیه – 2 بهمن 1399  )صبح(

ردیف
زمان	آغاز	ارائه	
)به	تایم	ایران(

زمان	آغاز	ارائه
)	UTC	تایم	به(	

مدت	زمان	

سخنرانی
نام	سخنران

پخش سرود و قرآن5 دقیقه111:0007:30

خوشامدگویی میزبان10 دقیقه211:0507:35

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسیدکتر غالمعلی حداد عادل15 دقیقه311:1507:45

 دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو-ایراندکتر حجت اهلل ایوبی15 دقیقه411:3508:05

استاندار خراسان رضویمحمد صادق معتمدیان15 دقیقه511:5508:25

شهردار مشهد دکتر محمدرضا کالئی15 دقیقه612:1508:45

دبیر اجرایی و هنری استاد محمد حیدری 15 دقیقه712:3509:05

رئیس شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران استاد غالمحسین امیرخانی 15 دقیقه812:5509:25

عضو شورای عالی انجمن خوشنویسان مشهدعباسعلی صحافی مقدم15 دقیقه913:1509:45

پنل 2: نقش بین فرهنگی هنر خوشنویسی در میان کشورهای راه ابریشم – 2 بهمن 1399 )عصر( 

ردیف
زمان	آغاز	ارائه	
)به	تایم	ایران(

زمان	آغاز	ارائه	
)به	تایم	کشور	

سخنران(

زمان	آغاز	ارائه	
)	UTC	تایم	به(

مدت	زمان	
سخنرانی

موضوع	سخنرانیکشورنام

مهدی 15 دقیقه114:0014:0010:30
مدیر پنلایرانصحرا گرد

موسی 30 دقیقه214:1521:3010:45
زکی زاده

)افغانستانی(
استرالیا

نقش هنر خوشنویسی در ارتباطات
 میان فرهنگی کشورهای راه ابریشم 

لی 30 دقیقه314:5020:2011:20
نقش خوشنویسی در ایجاد وحدت و کره جنوبیجویونگ

صمیمیت در بین مردمان راه ابریشم

صبا 30 دقیقه415:2516:5511:55
پاکستانجاوید

تاثیر فرهنگ بر هنر خوشنویسی 
و تاثیرات متقابل این هنر در میان 

کشورهای حوزه ابریشم

محمدحسین 30 دقیقه516:0016:0012:30
احمدی

)افغانستانی(
ایران

نقش هنر خوشنویسی در ایجاد وحدت 
و نزدیکی ملت های جاده ابریشم

)آمریکایی(رهاب بیطار30 دقیقه616:3515:0513:05
سوریه

نقش هنر خوشنویسی در روابط 
فرهنگی کشورهای راه ابریشم
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              Panel  1: Opening Ceremony – 21 January 2020 (morning):  

SpeakersDuration
 UTC’s

Time
 Iran’s
Time

Raw

 National Anthem and Recitation of the Holy Quran    min5 07:3011:001

Welcome by Host country min 1007:3511:052

Head of the Iranian Academy of Persian Language and Literature  Golam-Ali Haddad Adel 15 min07:4511:153

Secretary General of the Iranian Nation Commission for UNESCOHojatollah Ayoubi min 1508:0511:354

Governor of Khorasan Razavi’s province
Mohammad Sadegh

Motamedian 
min 1508:2511:555

Mayor of the city of MashhadMohammad Reza Kalaee min 1508:4512:156

Executive Secretary of the ExhibitionMohammad Heidari min 1509:0512:357

 Head of High Council of the Iranian Calligraphers AssociationGholam Hossein Amirkhani min 1509:2512:558

 Member of High Council of Mashhad Calligraphers AssociationAbbas Ali Sahhafi Moghaddam min 1509:4513:159

      

      Panel 2: Intercultural Role of Calligraphy across Silk Road Countries – 21 January 2020 (evening):

TopicsCountrySpeakersDuration
UTC’s 
Time

Country’s 
delivering 

speech

Iran’s 
Time

Raw

Moderator’s  speechIran
Mehdi 

Sahragard
 min15   10:3014:0014:001

The role of calligraphy in cultural inter relations
 between Silk Road countries

(Afghani) 
Australia

Musa 
Zaki Zada

30 min 10:4521:3014:152

A role of calligraphy in creating national unity and 
intimacy of the Silk Road people

South KoreaLee Juhyeongmin30  11:2020:2014:503

Impact of culture of a country on art of calligraphy 
and inter-influence of art of calligraphy across Silk 

Road countries
PakistanSaba Javeed30 min 11:5516:5515:254

The role of calligraphy in creating unity between 
Silk Road nations

(Afghani) IranMohammad 
Hossein Ahmadi 30 min12:3016:0016:005

The role of calligraphy in intercultural relations
 between Silk Road countries

(American)
SyriaRahab Bitar30 min 13:0515:0516:356
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پنل 3: وضعیت خوشنویسی معاصر کشورها – 3 بهمن 1399  )صبح(

زمان	آغاز	ارائهردیف
	)به	تایم	ایران(

زمان	آغاز	ارائه	
)به	تایم	کشور	

سخنران(

زمان	آغاز	ارائه	
)	UTC	تایم	به(

مدت	زمان	
موضوع	سخنرانیکشورنامسخنرانی

15 دقیقه110:0010:0006:30
مهدی 

مدیر پنلایرانصحرا گرد

30 دقیقه210:1514:4506:45
تامیرساماندبادر 

مغولستانپورو
وضعیت معاصر خوشنویسی
در مغولستان و تحصیل آن

30 دقیقه310:5012:2007:20
بهزاد

ازبکستانخاجی متوف
هنر خوشنویسی معاصر

 ازبکستان

30 دقیقه411:2512:5507:55
محمد 

پاکستانشرعلی خان
تحصیل خوشنویسی در پاکستان:

آتلیه در برابر آکادمی

30 دقیقه512:0013:3008:30
اشرف هیرا

پاکستان
جایگاه خوشنویسی پاکستانی

در عرصه بین الملل

30 دقیقه612:3512:3509:05
محمد مهدی 

میرزایی
)افغانستانی( 

ایران
معنویت در هنر

خوشنویسی معاصر

)ایرانی(بهمن پناهی30 دقیقه713:1010:4009:40
فرانسه

موزیکالیگرافی )موسیقائی خط(،
رابطه جوهری هنر 

خوشنویسی و موسیقی

							
پنل 4: تحلیل فرمی و ساختاری هنر خوشنویسی و نسخ خطی– 3 بهمن  1399 )عصر(

ردیف
زمان	آغاز	ارائه	
)به	تایم	ایران(

زمان	آغاز	ارائه	
)به	تایم	کشور	

سخنران(

زمان	آغاز	ارائه	
)	UTC	تایم	به(

مدت	زمان	
سخنرانی

موضوع	سخنرانیکشورنام

مهدی15 دقیقه114:0014:0010:30
مدیر پنلایرانصحرا گرد

آگاتا اشمی 30 دقیقه214:1518:4510:45
الکا

)لهستانی( 
مغولستان

آنالیز فرمال و ساختاری از آثار خوشنویسی 
کاربردی: خوشنویسی معاصر مغولستان در 

کارهای تامیر ساماندبادرا پورو

30 دقیقه314:5019:2011:20
آریونبولد 
آریگوند 
اردنخویاگ

مغولستان
تغییرات تاریخی ادبیات مغولستان و آنالیز 
ساختاری حروف در دوره پادشاهان کبیر 

امپراطوری مغولستان

هیرال کوالو 30 دقیقه415:2517:2511:55
آنالیز فرمی و ساختاری اثر خوشنویسیهندوستانبهاگات

خوشنویسی اسالمی در هنر، جستاری در هندوستانفوزیه مرام30 دقیقه516:0018:0012:30
خط بهاری و تاملی در نسخ بهاری قرآن 

30 دقیقه616:3516:3513:05
استاد جواد 

جوهره و ساختار هندسی خط نستعلیق ایران بختیاری

علی 30 دقیقه717:1040:1413:40
قرطاسی

)ایرانی(
بررسی تطبیقی خطوط ملل سوئد

یاسین 30 دقیقه817:4515:1515:14
هنر حروفالجزایرسمری
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Panel 3: Current Status of Calligraphy in Silk Road Countries – 22 January 2020 (morning) :

TopicsCountrySpeakersDuration
UTC’s
 Time

Country’s 
delivering speech

Iran’s 
Time

Raw

Moderator’s  speechIranMehdi Sahragard min15    06:3010:0010:001

Current status of calligraphy and
 its education in Mongolia

Mongolia
Tamir Samandbadraa 

Purev
30 min 06:4514:4510:152

Contemporary calligraphy art 
in Uzbekistan

Uzbekistan 
Bekhzod

Khadjimetov
min30  07:2012:2010:503

Calligraphy Education in Pakistan:
Atelier versus Academia

Pakistan 
Muhammad Sher Ali 

Khan
30 min 07:5512:5511:254

Role of Pakistani Calligraphy 
at the international level

Pakistan
Muhammad  Ashraf  

Heera
30 min08:3013:3012:005

Spirituality in the contemporary Art of 
Calligraphy

(Afghani) 
Iran

Mohammad Mehdi 
Mirzaei

30 min 09:0512:3512:356

Musicalligraphy, the relationship between 
calligraphy and music in terms

 of their nature

(Iranian)
France

Bahman Panahi30 min 09:4010:4013:107

             

 Panel 4: Formal & Structural Analysis of Calligraphy and Manuscript – 22 January 2020 (evening):         

TopicsCountrySpeakersDuration
UTC’s 
Time

Country’s 
delivering 

speech

Iran’s 
TimeRaw

Moderator’s  speechIranMehdi Sahragard min15   10:3014:0014:001

Formal and structural analysis of practical 
calligraphy works: Contemporary 

Mongolian calligraphy on the example of 
Tamir Samandbadraa Purev’s artworks

MongoliaAgata Chmielecka30 min 10:4518:4514:152

Historical changes of mongolian literature 
and structural analysis of the letters of the 

great kings of the mongolian empire
Mongolia

 Ariunbold Arigun 
Erdenekhuyag min 30 11:2019:2014:503

Formal and structural analysis of practical 
calligraphy work

India
Hiral Kaulav

Bhagat
30 min 11:5517:2515:254

Exploring Behārī / Bihārī script and 
Reflections on Qur’ānic manuscript(s)

 in Behārī / Bihārī
India

Fauzia Maraam
30 min12:3018:0016:005

Essence and geometric structure of Persian 
Calligraphy (Nastlayq)

IranJavad Bakhtiari30 min13:0516:3516:356

Comparative analysis of  hand 
scripts of nations 

(Iranian)
Sweden 

Ali Ghertassi30 min 13:4040:1417:107

Art of lettering
 (Houroufia)

AlgeriaYacine Semri30 min15:1415:1517:458
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پنل 5: پیشینه خوشنویسی در سطح ملی و بین المللی – 4 بهمن 1399 )صبح(

زمان	آغاز	ارائه	ردیف
)به	تایم	ایران(

زمان	آغاز	ارائه	
)به	تایم	کشور	

سخنران(

زمان	آغاز	ارائه	
)	UTC	تایم	به(

مدت	زمان	
موضوع	سخنرانیکشورنامسخنرانی

حسین 15 دقیقه110:0010:0006:30
مدیر پنل/تاریخچه خوشنویسیایرانرضوی فرد

30 دقیقه210:1545:1106:45
کاملجان رحیم او
عبد الغفور رزاق 

بخاری 
ازبکستان

تاریخ مکتب خطاطی ماوراء النهر 
و بعضی معروفترین نمایندگان آن

پاکستان انور خان30 دقیقه310:5012:2007:20
پیشینه خوشنویسی و پیشرفت این هنر

 در طول تاریخ

مهدی 30 دقیقه411:2511:2507:55
ایرانصحرا گرد

از فرارود تا ری: نگاهی به سبک های
 قلم کوفی شرقی در مسیر جاده ابریشم

30 دقیقه512:0012:0008:30
علیرضا 

از اقالم مستدیر تا اقالم ستهایرانهاشمی نژاد

میراث خوشنویسی ایران پیش از اسالمایرانبهرام برومند امین30 دقیقه612:3512:3509:05

	

     پنل 6: جایگاه خوشنویسی در میان سایر هنرها )موسیقی، هنرهای تزئینی،...( – 4 بهمن 1399  )عصر(

زمان	آغاز	ارائه	ردیف
)به	تایم	ایران(

زمان	آغاز	ارائه
)به	تایم	کشور	

سخنران(

زمان	آغاز	ارائه	
)	UTC	تایم	به(

مدت	زمان	
موضوع	سخنرانیکشورنامسخنرانی

15 دقیقه114:0014:0010:30
مهدی 

ایرانصحرا گرد
مدیر پنل

)افغانستانی( شکیال عالمی30 دقیقه214:1514:1510:45
ایران

تاثیر تذهیب
 عصر تیموری

 بر تذهیب معاصر

سوریهریم قبطان30 دقیقه314:5013:2011:20
جایگاه هنرهایی

همچون تذهیب و تشعیر
 در هنر خوشنویسی

الجزایرمحمد بحیری30 دقیقه415:2512:5511:55
نگارش نام جالله

 با عناصر نمادین و
 تصویری در کتب مرجع و تاریخی
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کمیسیون ملی
یونسکو - ایران

Panel 5: History of Calligraphy at the National and the International Levels – 23 January 2020 (morning):

TopicsCountrySpeakersDuration
UTC’s 
Time

Country’s 
delivering 

speech

Iran’s 
TimeRaw

Moderator’s  speech /History 
of calligraphy 

IranHossein Razavi Fard min15   06:3010:0010:001

The history of philosophy
 of calligraphy in Transoxiana and a 

number of its most famous 
representatives

Uzbekistan
Komiljon Rahimov

Abdolghafour Razzaq 
Bokhari

30 min 06:4545:1110:152

History of calligraphy and its 
developments in the context of time

Pakistan
Anwar Khan

min30  07:2012:2010:503

From Ray to Transoxiana: A look 
at the styles of eastern Kufi  

handwriting
 along the Silk Road

IranMehdi Sahragard30 min 07:5511:2511:254

From Round Scripts to the Six PensIranAlireza Hasheminezhad30 min08:3012:0012:005

The legacy of calligraphy in
 pre-Islamic era in Iran

Iran
Bahram Broumand 

Amin
30 min 09:0512:3512:356

     

         
Panel 6: Status of Calligraphy Among Other Arts (music, decorative patterns, ...) – 23 January 2020 (evening):

TopicsCountrySpeakersDuration
UTC’s 
Time

Country’s
delivering

 speech

Iran’s
 Time

Raw

Moderator’s  speechIran
Mehdi 

Sahragard
 min15   10:3014:0014:001

The influence of Tazhib (Islamic Illumination) 
of Teymouri’s era on the contemporary art of Tazhib

(Afghani) 
Iran

Shakila 
Alemi

30 min 10:4514:1514:152

The status of arts such as Tazhib and Tasheer
 in Calligraphy 

Syria
Reem

 Kubtan
30 min 11:2013:2014:503

Writing the name of almighty God
 through symbolic and imaginary elements

 in historical  and referential books
Algeria

Muhammad 
Behiri30 min11:5512:5515:254
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Light  Festivalجشنواره هنرهای نوری
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کمیسیون ملی
یونسکو - ایران

جشنواره هنرهای نوری خوشنویسی
 راه ابریشم، رقص قلم

ايــن جشــنواره مــي كــه در امتــداد رويــداد بــزرگ بــني امللــي 

ــود،  ــي ش ــزار م ــم برگ ــنوييس راه ابريش ــس خوش ــگاه و كنفران منايش

ميزبــان شــهرداري هــا، اســاتيد، دانشــجويان و كليــه هرمنــداين اســت 

ــد.  ــي كنن ــت م ــانه اي فعالي ــوري و رس ــدات ن ــه تولي ــه در زمين ك

عالقــه منــدان رشكــت در ايــن جشــنواره عكــس يــا فيلــم اجــراي آثــار 

خــود را در شــاخه هــاي ويدئــو مپينــگ، ويدئــو آرت، چيدمــان هــاي 

ــه  ــنواره ك ــن جش ــه اي ــه دبريخان ــريه ب ــا و غ ــردازي ه ــور پ ــوري، ن ن

در كميســيون مــي يونســكو-ايران مســتقر مــي باشــد، ارســال مــي 

مناينــد. آثــار پــس از بــرريس و داوري در روز 9 بهمــن مــاه 1399، در 

مجموعــه ايــران مــال واقــع در تهــران، بــا حضــور ســفراي كشــورهاي 

ــش در  ــه مناي ــداد خوشــنوييس راه ابريشــم، ب ــده در روي رشكــت كنن

ــز نفيــس اعطــا خواهــد شــد و  ــار برتــر جواي ــه آث خواهنــد آمــد و ب

تقديــر كميســيون مــي يونســكو بعمــل خواهــد آمــد.

ــدان  ــاهده عالقمن ــور مش ــه منظ ــنواره ب ــن جش ــه اي ــايل ب ــار ارس آث

ــزاري  ــه بارگ ــش مربوط ــكو در بخ ــي يونس ــيون م ــايت كميس در س

ــد. ــد ش خواه

  جشنواره هنرهای نوری رقص قلم

Visiting Hours  ساعات بازدید

Mashhad   مشهد
   The Great Khorasan Museum  موزه بزرگ خراسان

Isfahan   اصفهان

Tehran   تهران

Tehran   تهران

Shiraz   شیراز

Mashhad Municipality Building  ساختامن شهرداری مشهد

Khaju Bridge  پل خاجو

Iran mall-Musical Waterscreen  ایران مال - آبنامی موزیکال

Azadi Tower  برج آزادی
Karim khani Citadel   ارگ کریم خانی

Janbazan Square  میدان جانبازان

Jan. 18:30 - 19:30 20  1 بهمن: 18:30 الی 19:30  

5 بهمن: 18:30 الی 19:30  

6 بهمن: 18:30 الی 19:30  

  24 Jan. 18:30 - 19:30

  25 Jan. 18:30 - 19:30

Bandar  Khamir  بندرخمیر
Khamir Castel    قلعه خمیر

Jan. 18:30 - 19:30 27  8 بهمن: 18:30 الی 19:30  

Arak Bazaar   بازار اراک
  Municipality Cultural Center    فرهنگرسای شهرداری

Jan. 18:30 - 19:30 27  8 بهمن: 18:30 الی 19:30  

Hamedan   همدان

Imam Square  میدان امام

Jan. 18:30 - 19:30 26  7 بهمن: 18:30 الی 19:30  

Jan. 18:00 - 19:00 27  8 بهمن: 18:00 الی 19:00  

Jan. 18:30 - 19:30 26  9 بهمن: 18:30 الی 19:30  

Raqs-e Qalam Light Festival

The national festival, which is held along the great  
international event of the Silk Road Calligraphy 
Exhibition and Conference, hosts municipalities,  
professors, students and all the artists working in the 
field of light and media productions. Those interested in 
participating in the festival will send photos or videos of 
their works in the fields of video mapping, video art, light 
installation, lighting, etc. to the secretariat of this festival, 
which is located in the Iranian National Commission for 
UNESCO.
The works will be displayed with the presence of 
the ambassadors of the countries participating in 
the Silk Road calligraphy event in Iran Mall complex  
located in Tehran on Jan 28 2021, and exquisite prizes 
will be awarded to the best works and will be honoured 
by the Iranian National Commission for UNESCO. The 
works submitted to the festival will be uploaded in the 
relevant section on the website of the Iranian National  
Commission for UNESCO to view by the interested parties.

Silk Road Calligraphy 
Light Festival, “Pen Dance”
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