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راویاِن متاشا
کالغ ها، روایتگراِن حیرت انگیِز حضوِر آشفته ی ما در جهان اند. آموزگاران روابط فردی و 
گروهی و نظاره گران بی تکلف. جمعیتی که در هم نشینِی بر دست ساخته های انسان، 

رسگشتگی او را به متاشا و سخره نشسته اند. پرندگانی که یکی از پیچیده ترین نوع 
روابط اجتامعی را دارند و به رابطه ی پیچیده تِر ما با خود و با یکدیگر می خندند.

تحقیقات نشان داده که هوش باالی آنها چنان است که می توانند چهره ی انسان ها را 
از یکدیگر تشخیص دهند.

حمیدرضا جهانی، اشرتاکاِت فراوانی میاِن ما و کالغ ها دیده و درک ما از حاالِت 
روحی، سکون، متاشا، معارشت، فریب و نزاع و نظایر این ها را در دورانی طوالنی با 

پرداخت های متنوع و متفاوت به تصویر کشیده است.
قدرت طراحی، بکارگیرِی عاشقانه و بی نظیر رنگ ها، ترکیب بندی های آگاهانه و 
شناخت مصالح به همراه تجربیات متام این سال ها در آموزش،  او را به عنوان 

یک هرنمند مستقل و فارغ از دغدغه های مرسوم و معموِل دنیای هرن این روزها 
می شناساند.

به راستی کدام یک دیگری را به درستی برای آیندگان روایت خواهند کرد؟
ما یا کالغ ها؛ همسایگان تاریخی پنهان ما.

امین شاهد / پاییز 1400



Group of crows, gathered on the man-made construct, 
have watched mockingly our confused existence.  
“Crows” are wonderful narrator of our lives, our unsettled 
presence in this world. They observe us and teach us the 
social and personal relationships. 
Research has shown that their intelligence is such that 
they can distinguish human faces. With one of the most 
complex types of social relationships, it seems like they 
are laughing at our social behaviors. 
Hamid-Reza JAHANI has found many similarities between 
humans and crows. In these paintings of crows, he has 
visualized, over a long period of time and through various 
artistic techniques, our perception of moods, silence, 
observing, socializing, deception and dispute and… 
Skillful drawing, intimate and unique use of colors, deliber-
ate compositions and mastery of materials, combined with 
experiences accumulated through years of the profession-
al art teaching, make him an independent accomplished 
artist, unaffected by the usual preoccupations of today’s 
world of art. 
Indeed, for the future, which one will narrate correctly 
the other one? Us or crows, our disguised neighbors?

October 2021 / Amin Shahed

The Watch Narrators



حمیدرضا جهانی
متولد سال 1344 رشت است.

ابتدا پدرش که یک ماهی فروش بود، به کمک یک تابلوساز معروف در 

رشت بنام فرهاد افق که دوست صمیمی اش بود یک قلم موی وینزور و 

کتاب داوینچی را به انتخاب پرسش برایش خرید، که رسآغاز بود. و بعدتر 

از روی کنجکاوی در زادگاهش با دیدن آتلیه ی استاد حسن روشن نقاش 

گیالنی، نقاشی را آغاز کرد. پس از طی دوره ی متوسطه مدارک کارشناسی 

و کارشناسی ارشد خود را با کسب رتبه اول و به عنوان دانشجوی ممتاز 

در رشته ی نقاشی از دانشگاه هرن تهران گرفته و تحت تاثیر اساتیدی چون 

محمدابراهیم جعفری، مهدی حسینی و بهمن بروجنی بوده است.

جهانی عضو هیات داوران بیش از سی جشنواره و مسابقات هرنی و عضو 

هیات علمی دانشگاه فنی-حرفه ای و بیش از بیست منایشگاه انفرادی و 

گروهی را در کارنامه ی هرنی خود دارد.

از فعالیت های آموزشی و تالیفی او می توان به راه اندازی رشته های هرنی 

شاخه ی فنی و حرفه ای و سامان دهی کتاب های درسی، تدریس در مراکز 

مختلف آموزشی از هرنستان تا دانشکده های مختلف هرنی و تالیف کتاب 

درسی "آشنایی با مکاتب نقاشی" و "طراحی 3و4" برای دانشجویان هرن 

است.

حمیدرضا جهانی همچنین در سال 1377 آموزشگاه هرنی "باران" و 

موسسه ی فرهنگی-هرنی "باز باران" را تاسیس منود و همچنان مشغول 

تدریس و نقاشی در آتلیه ی شخصی خود در تهران می باشد. 



Born in Rasht-Iran, Hamid Reza Jahani (1965) 
developed love for colors and painting at a very 
early age. First it was his father, a local fisherman, 
who gave him an art book by Da Vinci. After that, his 
decisive encounter with a local artist, Hasan Roshan, 
encouraged him to become an artist. 
After school years, Jahani emigrated to Tehran. In 
1987, he gained admission to Tehran University of 
Art. He was among the second generation of art 
students who attended the Tehran University of Art 
after its reopening following Iranian revolution. He 
developed close relationships with several of his 
renown teachers including Mohammad Ebrahim 
Jafari, Mehdi Hosseini and Bahman Borojeni. This 
period had great impact on him.  
In the early 1990s, he began his series of “crows” 
paintings. For the next thirty years, Jahani painted 
professionally and published several important 
books in the field of art education, including “An 
introduction to art movements” and “Design 3 and 4” 
for art students.  
Throughout his career, he was a member of Jury of 
numerous national art competitions and festivals 
and has participated in numerous group and solo 
exhibitions. Founder of “Baran” art school, he is 
currently teaching art in schools and universities 
while continuing to paint in his studio in Tehran.

HAMIDREZA JAHANI
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60x90 cm / Acrylic on board
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70x120 cm  / Acrylic on the board
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70x120 cm  / Acrylic on the board
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70x120 cm  / Acrylic on the board
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70x120 cm  / Acrylic on the board
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90x70 cm  / Acrylic on the board
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100x70 cm  / Acrylic on the fabric
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60x120 cm  / Acrylic on the board
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70x120 cm  / Acrylic on the board
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70x120 cm  / Acrylic on the board
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70x120 cm  / Acrylic on the board
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90x90 cm  / Acrylic on the board
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80x90 cm  / Acrylic on the board
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25x35 / Papier-mâché, Acrylic 
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40x40x30 cm / Plane tree
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