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پیشدرآمد
پژوهشـــگران، ویژگی هـــای هنـــری بودن یـــك تولید را زیبایـــی آن می دانند. زیبایـــی را نیز هر آن چه كه خوشـــایند 
چشـــم باشـــد، گفته انـــد. البتـــه خوشـــایند ملت هـــا متفاونـــد و تفـــاوت  فرهنگ هـــا ناشـــی از آن اســـت. افـــزون بر 
كـــه در آن "آفرینش" نیز وجود داشـــته باشـــد. پس در شـــناخت  زیبایـــی، یـــك اثر هنگامی هنر شـــناخته می شـــود 
كـــه نوآوری، بـــدون زیبایی،  گرفته می شـــود، چرا  یـــك اثـــر هنری،  افزون بـــر زیبایی، خالقانـــه بودن آن نیـــز در نظر 
هنـــر نیســـت، صنعـــت اســـت. از این رو هر اثـــر  هنگامی هنر به شـــمار مـــی رود كه عـــالوه بر زیبایـــی و خالقیت، 

اصول هنری را نیز داشـــته باشـــد. 
گرافیك، هنر شـــمرده می شـــود و دارای  كـــه از نظر هنر خوشنویســـی یا  خوشنویســـان، خط هایـــی می نگارند 
كه  كرد  اصولـــی اســـت. از جمله این ضابطه هـــا می توان به حركـــت، توازن، تعادل، هماهنگی و تناســـب اشـــاره 
كاربردی یکســـان دارند. بـــه عنوان  ایـــن اصـــول خوشنویســـی با اصطالح هـــای هنرهـــای تجســـمی متفاوتند امـــا 
كـــه در یك اثر  گـــر معیارهایی  نمونـــه كرســـی در خوشنویســـی همســـان حركت در آثار تجســـمی اســـت. بنابر این ا
كـــه قابل درك و واقع گرایانه هســـتند و چه آثار  هنـــری وجـــود دارد منتهی به درك زیبا شـــناختی آن شـــود، چه آن ها 

تجریـــدی، بـــه آن ها هنر اطالق می شـــود.
خـــط به عنـــوان عامل موثـــر در ارتباط بشـــری، در طول زمان دســـتخوش تغییرهای بســـیاری شـــده و همین 
رونـــد موجب اعتالی آن نیز شـــده اســـت. پیشـــرفت و تجلی اندیشـــه  انســـان همواره بـــر معانی مختلفـــی، از زبان 
كاربـــرد نماد، بـــرای بازآفرینـــی ایده هـــا و مفاهیم بـــوده اســـت. انتقال تفکـــر از طریق زبـــان نیز  گرفتـــه تـــا  الفبایـــی 
ی شـــنونده موثر باشـــد، بـــا این همه  شـــکل و تصویر در مقایســـه با زبـــان، به دلیـــل ارتباط خاصی  می توانـــد بـــر رو

گذارتر دارد. كـــه با بیننـــده برقرار می كند، سرشـــتی متفـــاوت و تاثیـــر 
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كاربرد رســـانه ای خـــود را از دســـت داده و جایـــگاه شایســـته ای در هنرهای  كمـــا بیش  امـــروزه خوشنویســـی 
كاغذ  كـــه در حصـــار صفحه های  كرده اســـت. خوشنویســـی، بازتاب ذوق انســـان اســـت، هنری  تجســـمی پیدا 
از رابطـــه واژه هـــا آفریده شـــده و در بســـتر فرهنگ ظهور پیدا می كند. بدین ســـان خوشنویســـی از آزمـــون ذوق فراتر 

رفتـــه و به شناســـنامه فرهنگی تبدیل می شـــود.
كرده  كـــه از روزگار دور، ذهـــن خوشنویســـان را متحول  ویژگـــی انتزاعـــی نهفته در خوشنویســـی، روحـــی دارد 
گونی  گونا اســـت. خوشنویســـی، مبتنی بر شـــکل و ســـاختار بصری اســـت. این ســـاختار با قواعدخود  تاثیرهای 
بر مخاطبان می گذارد. به ســـخن دیگر خوشنویســـی، به شـــکل بســـته ای هماهنگ از تجســـم تجربه های بصری 
و ذوقی انســـانی اســـت. زیبایـــی و غنای خوشنویســـی ایرانی در رابطـــه ای هماهنگ میان ســـه حركت عمودی، 
افقـــی و دورانـــی تکامـــل یافته اســـت. حركـــت عمودی بـــه حرف ها وقار می بخشـــد، حركـــت افقی حرف هـــا را به 
یکدیگـــر پیونـــد می دهـــد و حركت دورانـــی موجب گردش روان چشـــم بیـــن دو حركت افقی و عمودی می شـــود.
بنابرایـــن خوشنویســـی مشـــتق از نمادهـــای تصویری اســـت كه بـــه صورتی انتزاعـــی و خالصه شـــده پدیدار 
كه  می شـــود و تاثیـــر بصـــری بـــر بیننده می گـــذارد و موجـــب درک بهتر مطلب و حســـی شـــگرف می شـــود. جایی 
چشـــم و ذهن به واســـطه شـــکل حرف ها و و اژه ها به هم پیوند می خوردند، مفهوم و احســـاس بر ذهن می نشـــیند 
و برداشـــت های متفـــاوت در افـــراد پدید می آورد كه  اوج زیبایی نیز همین اســـت. شـــکل واژه های چون محبت، 
كـــه در حس بیننـــده به وجود می آید، نســـبت یا تشـــابهی نـــدارد و از این رو  عشـــق، خـــدا، مـــادر و... بـــا آن چیزی 
چنیـــن مفاهیمـــی را نمی توان تنها بـــا نمادهای پیش فرض انتقال داد، با این همه چنین نشـــانه هایی  احســـاس 

كه این  احســـاس در هر فـــردی با دیگری تفـــاوت دارد. انســـان را بـــر می انگیـــزد و جالب تر  این 
ی كاغذ می نشـــیند و نمادهای قـــراردادی را پدیـــد می آورد، ناب ترین شـــکل هنر  كـــه مركب بـــر رو هنگامـــی 
انتزاعـــی آفریده می شـــود. خوشـــنویس در گذر زمان به شـــکل دادن حرف هـــا و پیوند بین آن ها پرداخته، شـــیفته 
گذاشـــته و شـــکل تجریدی  كنار  كه دیگر مفهوم و معنا را  گردیده  ویژگی انتزاعی آن  شـــده و چنان در آن غوطه ور 
كه هنر انتزاعی تجســـمی پا به عرصـــه می گذارد،  حرف هـــا را در یک قاب تکامل  بخشـــیده اســـت. این جاســـت 
یعنـــی جایـــی كه هنرمنـــد، آزاد و رها از وابســـتگی معنای واژه ها به خلق بصری حســـی می پـــردازد. همین ویژگی 
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خوشنویســـی موجـــب می شـــود، بینندگانـــی هـــم كه قادر بـــه خواندن مطلب نیســـتند جـــذب اثر شـــده و آن را به 
ی مفاهیـــم، بپذیرند.  عنوان یـــک تصویر حاو

این روزها با گســـترش رســـانه های ارتباطی و دسترســـی همگانی به آن، ابزار بی نظیری در دســـت هنرمندان 
گاهـــی و دقـــت بیش تـــری از او می طلبـــد. در ایـــن دوره نظریه هـــای جهانی شـــدن خط  كـــه آ گرفتـــه اســـت  قـــرار 
و زبـــان مطـــرح اســـت، خوشـــنویس معاصـــر به جـــز ایجـــاد تركیب های زیبـــا از خطـــوط به یـــادگار مانـــده، باید به 
كـــه مبانی هنرهای تجســـمی را تشـــکیل می دهد و این هنـــر ارزنده را  پژوهـــش پیرامـــون اصـــول و قواعدی بپردازد 
كند.  به جهان بشناســـاند و ذهن و چشـــم بینندگان را با شـــکل های انتزاعی ُپر از حس موجود در این هنر آشـــنا 
البتـــه مانـــدگاری در این عصر بســـتگی مســـتقیم بـــا پژوهش هـــای كاربردی دارد. خوشـــنویس در زمـــان خلق اثر، 
گزینش اســـت. اصول نســـبت، قوت،  تابـــع نوعی درک شـــهودی اســـت، بدان معنـــا كه ذهـــن او در پی تحلیل و 
ی نکته های بصری ارزنده ای اســـت كه از اســـتادان خوشنویســـی  ضعـــف، صعـــود، نزول، ســـطح، دور و... حـــاو
گذشـــته بـــه یـــادگار گذارده انـــد. افـــق گســـترده دیـــد آنان چنـــان بوده كه بـــا قـــرار دادن دو اصـــل معنـــوی "صفا" و 
"شـــان" در كنـــار اصـــول فنی، خـــط خود را صیقـــل می دادند. بدیهی اســـت كه امـــروزه، نوع صیقل تفـــاوت یافته 
كم بر عناصر تشـــکیل دهنـــده آن هنر  اســـت. آن چـــه ضامن بقـــای  هنر خواهد بود، شـــیوه نیســـت، بلکه روح حا
اســـت و هر چه غنی تر باشـــد، ماندگارتر می شـــود. جـــا دارد با نگاهـــی ژرف و آینده نگر راهکارهای مناســـب برای 

رشـــد وپیشـــرفت این هنر در ارتباط با فن آوری روز برداشـــته شـــود.
كه در  كـــه یکـــی از نمودهای نو خوشنویســـی اســـت  كرد  از نمونه هـــا معاصـــر می تـــوان به نقشـــی خط اشـــاره 
عرصه جهانی نیز شـــناخته شده است، بســـیاری از هنرمندان خوشـــنویس-نقاش یا خوشنویس- طراح گرافیک 
كـــرد هنر خوشنویســـی توانایی  كار خود موفق هســـتند، پـــس می توان ادعا  بـــا شـــیوه های متفـــاوت از یکدیگر، در 

نمـــود در قالب های نـــو را نیز  دارد.
تحـــول فـــن آوری  در نیم قرن گذشـــته شـــتاب بیش تری پیـــدا كرده و دنیـــا را به دهکده جهانـــی تبدیل كرده 
اســـت. پدیده های جدید از یک ســـو موجب دگرگونی روش ها شـــده، از ســـوی دیگر تجدید نظر در تمام الیه های 
هنـــر را فراهـــم آورده اســـت. امـــروزه هنـــر  به معنـــای واقعی فرا گیر شـــده و بـــار معنایی خـــود را به یاری رســـانه های 
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گـــون در اختیـــار همـــگان قـــرار داده اســـت پس باید توجه شـــود كه با نســـلی با درک بصری بســـیار گســـترده تر   گونا
كلهر، دانش و هنر نســـبت بـــه امروز فرآیند كم تری داشـــت،  رو بـــه رو هســـتیم. زمـــان ابن مقله تا میـــرزا محمدرضا 
گـــون خود را بـــه آســـانی در معرض دید  گونا امـــا امـــروزه با شـــتاب بـــاور نکردنی فـــن آوری هنرمنـــدان  تجربه هـــای 
یافت ،  مخاطبـــان قـــرار می دهند و آســـان تر بازخورد آنان را تجربه می كنند و همین ســـهولت و ســـرعت ارایـــه و در
موجـــب پیشـــرفت چشـــمگیری در تکامل هنر خواهد شـــد. از ســـوی دیگر، خوشنویســـی در رســـانه های امروزی 
گر ادیبـــان، هنرمنـــدان، خوشنویســـان و طراحان گرافیک از  دســـت خوش تحول شـــکلی و ســـاختاری اســـت كه ا

ایـــن قافلـــه عقب بماننـــد زیبایی و اژه هـــای از منظر شـــکل و معنا در مخاطـــره خواهد بود. 
شـــکل تکامـــل یافتـــه هنری تصویری خوشنویســـی، این رشـــته را به هنـــری تبدیل خواهد كرد كه ما  شـــاهد 
كه وابســـته بـــه ادبیات نبـــوده و آثار مســـتقلی از رســـانه  بـــودن خـــط، در هنرهای  آثـــاری برجســـته هنـــری باشـــیم 

تجســـمی به شـــمار آیند. 
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هنر به عنوان ژرف ترین گفتگوی انســـان با زندگی و هســـتی، بیانی متعالی از ترجمان عشـــق و معرفت الهی است. 
كه ریشـــه در فرهنگ و ائین و ســـنت های اجتماعی مـــردم دنیا دارد و همواره به عنوان نمـــادی مانا و ماندگار بیانگر 

هویت و ارزش های ریشـــه ای هر سرزمینی محسوب می گردد.
در ســـرزمین گهـــر خیـــز ایران، هنر خوشنویســـی بـــا تاریخ هزار ســـاله و غنی خود، روایت راســـتینی بوده اســـت 
از رنـــج و ریاضـــت اســـتادان صاحب نامی كه با نقشـــی فراگیر و بســـیار درخشـــان در توســـعه شـــعر و ادب و اخالق 
و فضیلـــت بزرگان ســـخن، بـــه عنوان میـــراث معنـــوی ایرانیان معرفی گردیده اســـت و بـــی هیچ تردیـــدی می تواند 

متعالی تریـــن تجلیـــگاه معنـــوی یك هنر انتزاعـــی در عالـــم زیبایی و معنایـــی معرفی گردد.
این هنر با ســـرپنجه توانا و ذوق ســـلیم ســـرقله ها و پیشـــگامان خود، با ســـیر و سلوكی عاشـــقانه، سیر تحول و 
تطـــور یافتـــه و در معرفی فرهنگ و تمدن این ســـرزمین، گنجینه عظیمی از آثـــار بدیع و بی مانند را بـــه ارمغان آورده 

است.
جای خوشـــوقتی اســـت كه این رســـالت تاریخی و آینه داری حفظ و اشـــاعه هنر شـــریف خوشنویســـی، امروز 
نیـــز بـــه اهتمام و تـــالش و همت جوانـــان برومند، اســـتمرار یافتـــه و در دوران معاصر بـــا همه نامالیمات شـــاهد بروز 
و ظهور اســـتعدادهای درخشـــانی هســـتیم كه می توانند بســـتر امید بخشـــی برای توســـعه و ترویج این هنر باشـــند. 

كـــه به عنوان آخرین دســـتاورد هنرمندان برجســـته و خـــوش قریحه ایرانی محســـوب می گردد،  خط شکســـته 
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گردش هـــای دلفریـــب حـــروف و هندســـه ملیح كلماتـــش از گذشـــته تا حـــال، از جذابیت خـــاص برخـــوردار بوده 
كـــه امـــروز در داخل و  اســـت. باالخـــص تركیب بندی هـــای هنـــری و انتزاعـــی و قطعه بندی هـــای بدیع و دلکشـــی 

كشـــور با مقبولیتی بســـیار همراه اســـت. خارج از 
كه بـــه موازات تحصیالت عالی موســـیقی  آقـــای مهدی خمســـه از زمره هنرمندان جوان و پرتالشـــی هســـتند 
در دانشـــگاه تهران، با شـــور و شـــوقی فراوان به خوشنویســـی پرداخته و در ســـال 1374 از انجمن خوشنویسان ایران 
فارغ التحصیـــل گردیـــد. این هنرمنـــد خوش قریحه با بهرمنـــدی از محضر هنرمند عالیقدر و خالق معاصر، اســـتاد 
صداقـــت جباری، به صورت تخصصی ســـالیان درازی را به تکمیل اندوخته های خود، در قلم شکســـته پرداخته 
و این قلم شـــیوا و شـــیرین را در دانگ های خفی و جلی تجربه نموده اســـت.  در طول ده ســـال تحقیق و ممارست، 
در دوره فوق ممتاز شکســـته معاصر به كســـب تجربیات عملی و نظری پرداخت و با انگیزه، حضور در نمایشگاه ها 
و جشـــنواره های متعـــدد كشـــوری، قطعات دلچســـب و جذاب خفی و جلـــی متنوعی را بـــا تركیب بندی های تازه 
كـــه اولین نمایشـــگاه انفرادی ایشـــان، بـــا عنوان »شـــوق رهایـــی« در ســـال 1383 در گالـــری والی مورد  ارائـــه نمـــود. 

اســـتقبال عالقه مندان بســـیاری قرار گرفت.
كســـب رتبه هـــای برتـــر،  و نیـــز بـــا شـــركت فعـــال در نمایشـــگاه ها و جشـــنواره های جمعـــی و دانشـــجویی و 
یابـــی و كامیابـــی در ایـــن هنـــر معنـــوی تجربـــه نمـــود و بـــه توفیقات  قابلیت هـــای فـــردی و هنـــری خـــود را در راه باز

گردیـــد. تحســـین آمیزی نائـــل 
آقـــای خمســـه بـــا طبعی ســـلیم، كه الزمه دســـتیابی بـــه تعالـــی و كمال جویی اســـت، بـــه ادامـــه تحصیل در 
كارشناســـی ارشـــد پژوهـــش هنـــر پرداخته تـــا در این عرصـــه جامع و گســـترده بتواند ســـیر كمال جویی در هنـــر را در 

تحقـــق آرمان های پیـــش رو محقق ســـازد.
كـــه به زیور  گاه« نمونه هایی از تالش و نشـــان شـــوق باطنی ایشـــان اســـت  مجموعـــه حاضـــر با عنـــوان »چهل 

گردد. كه زینت چشـــم مشـــتاقان این هنـــر فاخر ایرانـــی  گردیده و امید  طبـــع آراســـته 
یداله كابلی خوانساری
فروردین 1395
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استادیدالهکابلیخوانساریدر سال 1329 خورشیدی در شهر خوانسار 
اسـتان اصفهان به دنیا آمد. وی فعالیت های رسـمی خوشنویسـی خود را 
از سـال 1347 آغاز نمود. او خط نسـتعلیق را حدود سـه سـال در نزد سـید 
حسـن میرخانی آموخت.  در آن زمان جز اندک نسـخه های خط شکسـته 
گاه در نشـریات چـاپ می شـد اثـری از ایـن نـوع  كـه هـر از چنـد  نسـتعلیق 
بـرای  و  گرفـت  خـط  ایـن  احیـای  بـه  تصمیـم  وی  نمی شـد.  یافـت  خـط 
فراگیـری فنـون شکسته نویسـی بـه بررسـی آثـار بـر جـای مانـده از اسـتادان 
كبـر  نظیـر درویـش عبدالمجیـد طالقانـی، میـرزا كوچـک اصفهانـی و علـی ا
كابلـی از سـال 135۰ در انجمـن خوشنویسـان  گلسـتانه پرداخـت. آقـای 
یـادی را در  گردان ز شـروع بـه تدریـس خـط شکسـته نسـعلیق نمـود.  وی شـا

زمینـه خـط شکسـته نسـتعلیق تربیـت كرد.
گواهی نامـه اسـتادی خـط شکسـته انجمـن خوشنویسـان ایـران را  كابلـی خوانسـاری در سـال 1368 اولیـن  آقـای 
كـرد. وی عضـو شـورای عالـی تشـخیص و ارزشـیابی هنـری مرحلـه اسـتادی انجمـن خوشنویسـان ایـران بـوده  دریافـت 
كشـورهایی نظیـر  كنـون در  و در سـال 1385 هـم بـه عنـوان چهـره مانـدگار خوشنویسـی ایـران برگزیـده شده اسـت. او تـا 
كویـت، روسـیه و ایـاالت متحـده  كسـتان، امـارات متحـده عربـی، تركمنسـتان،  انگلسـتان، فرانسـه، ایتالیـا، اسـپانیا، پا
كابلی در جشنواره جهانی موالنا هالیوود نیز نمایشگاه  آمریکا نمایشگاه های انفرادی یا گروهی برگزار كرده  است. استاد 
و دانشـگاه  هـاروارد  واشـنگتن، دانشـگاه  كسـفورد، دانشـگاه جـرج  آ از جملـه دانشـگاه  او در چنـد دانشـگاه  داشـت. 
كالیفرنیـا، لس آنجلـس سـخنرانی كـرده اسـت. اسـتاد كابلـی خوانسـاری تـا كنـون بیـش از 13 كتاب منتشـر كرده  اسـت.
كابلـــی خوانســـاری تركیـــب اقـــالم مختلـــف از غبـــار تـــا جلـــی و شـــش دانـــگ در یـــک  از ابتکارهـــای آقـــای 
كـــه  كـــه هـــر قطعـــه ای تركیـــب خـــاص خـــود را پیـــدا می كنـــد. ایـــن در حالـــی اســـت  صفحه اســـت، بـــه طـــوری 
شکسته نویســـان پیـــش از او در تركیب بنـــدی از اقـــالم ریـــز و اغلب از یـــک قلم اســـتفاده می كردند. كابلـــی در زمرٔه 

كـــه بدعت هـــا در خوش نویســـی را در حـــدود متعـــارف قابـــل قبـــول می داننـــد.  خوش نویســـانی اســـت 



1۰

كابلی خوانساری از آثار استاد یداله 
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گرافیک معاصـــر متولـــد 134۰ اردبیل اســـت. او دارای  اســـتادصداقتجبـــاریکلخوران خوشـــنویس و طـــراح 
گرافیک از  كارشناســـی ارشـــد  گرافیک از دانشـــگاه تهران در ســـال 1367خورشـــیدی،  كارشناســـی  تحصیـــالت 
دانشـــگاه تربیت مـــدرس در ســـال 1371 خورشـــیدی و دكتـــری پژوهش هنـــر از پردیـــس هنرهای زیبای دانشـــگاه 
تهران در ســـال 1386 خورشـــیدی اســـت. ایشـــان هم چنین دارای درجه اســـتادی از انجمن خوشنویسان ایران و 

گرافیک ایران اســـت.  عضو انجمـــن صنفی طراحـــان 
اســـتاد صداقـــت جبـــاری در نمایشـــگاه ها و بی ینال های بســـیاری شـــركت داشـــته اند و هم چنین برنـــده جایزه 
بـــزرگ و مـــدال طال بـــا اثـــر اسماءالحســـنی از دوازدهمین بی ینـــال بین المللی بنـــگالدش در ســـال2۰۰6 میالدی، 
برنده جایزه ویژه دومین و ســـومین دوســـاالنه نقاشـــی بین المللی جهان اســـالم و همین طور موفق به كســـب مقام 
اول و برنـــده 3 جایـــزه )نســـتعلیق جلـــی، چلیپـــا و كتابـــت( در چهارمین دوره مســـابقه بین المللی خوشنویســـی 

جهان اســـالم )شـــیخ حمداهلل( اســـتامبول تركیه ســـال 1998 میالدی هستند.
كـــز هنـــری، عضو هیـــات داوری بی ینال هـــای گرافیک و خوشنویســـی،   او مـــدرس دانشـــگاه های هنـــر و مرا

دارای تالیف هـــای متعدد اســـت.
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از آثار
استاد صداقت جباری
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اسـتادمحمدحیدری در سـال1338در شهرسـتان ابركوه دیده به جهان گشـود، ابتدا خط خوشنویسـی را در نزد استاد 
حسـین میرخانی آغـاز كـرد و بـه علـت نابینایـی اسـتادمیرخانی ادامه كار خود را با استادكیخسـرو خـروش ادامـه داد، به 
سال1358 در محضر استاد یداله كابلی ادامه تحصیل نمود و از محضر استادان مختلفی كسب فیض نمود. ایشان 

مدرک اسـتادی خود را درسـال 1378 اخذ نمود.
كاری ایشـان مـی تـوان بـه تدریـس در دانشـگاه های آزاد،  وی از سـال 136۰ مشـغول تدریـس مـی باشـند، از سـوابق 
دانشـگاه الزهـراء و دانشـگاه كابـل اشـاره كـرد.  اسـتاد محمـد حیـدری دبیـر شـورای ارزشـیابی هنری انجمن خوشنویسـان 

ایـران نیـز می باشـند.
اسـتاد حیـدری در مجموعه هـای منتشـر شـده انجمـن خوشنویسـان ایـران و كتاب هـای دیگـر چـاپ اثر داشـته اند. 
كلیـه نمایشـگاه های جمعـی  كرده انـد و در  ایشـان نمایشـگاه های انفـرادی بیشـماری در ایـران و خـارج از ایـران برگـزار 
كلـک  كنـون مشـاركت داشـته اند. از  اثرهـای اسـتاد می تـوان بـه  بخـش شکسـته خوانـی  خوشنویسـی از سـال 136۰ تـا 
شیدایی/1369، ساغر و سامان/1371، سواران آفتاب/1362،  فرمان حضرت امیر به مالک اشتر/1366، مادر/137۰، 

مشـعله خـاوری/1373، كتـاب “از نیسـتان” )چلیپـا نویسـی در خـط شکسـته نسـتعلیق(/1378، اشـاره كـرد.
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از آثار
استاد محمد حیدری
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اســـتادنوروزعلیمیرزایـــی تذهیب كار و نقاش معاصر ایرانی متولد 1339فریدن اصفهان اســـت. از 12 ســـالگی 
به نقاشـــی عالقه مند شـــد و در كالس اســـتاد رضا صدقی پرور )جعفری( حضور یافت. نخســـت باری كه اســـتاد 
ی به شـــدت تحت تاثیر قـــرار گرفت و نگارگری ایرانی را به ســـیاق مینیاتور  ی یـــک مینیاتور در كالس كشـــید. و و

گرفت و ادامه داد.  در پیـــش 
كه در ســـال  گذاشـــت تا این  كنار  كشـــور، نقاشـــی را  در ســـال 1357 با توجه به اتفاق اجتماعی و سیاســـی 
1365 بـــا همـــکاری اســـتاد طریقتـــی، بـــه طور جـــدی پا به عرصـــه هنر گذاشـــت و  بعد از ســـالی به طور مســـتقل 

گرفت.  كنـــار آثار خوشنویســـی پیش  تذهیـــب را در 
جنـــاب میرزایـــی تذهیـــب و ترمیـــم 2۰ قطعـــه از شـــاهکارهای خوشنویســـی از اســـتادان قدیمـــی از جملـــه 
میرعمـــاد، میرزا غالمرضا، مشـــهدی حســـن و ... بزرگ تریـــن و مهم ترین اتفاق زندگی هنری خـــود می داند. اینک 
كابلی و  كنار اســـتادان بزرگی هم چـــون امیرخانـــی،  ی در  كارهـــای مانـــدگار و پـــس از گذشـــت حدود 4۰ ســـال از 
كم نظیری در تذهیب  رســـیده اســـت. تمامـــی اثرهای این  ی به بینش و  خالقیت  ســـایر هنرمنـــدان  برجســـته، و

كرده اســـت. كتـــاب را اســـتاد میرزایی بـــا تذهیب خود چشـــم نوازتر 



16

از آثار
استاد نوروزعلی میرزایی
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درآمدپدیدآورنده،آقایمهدیخمسه
خوشنویسان جدای از انتقال مفاهیم توسط شاهکارهای ادبی، همواره در جستجوی ارائه نوعی از انتزاع در هنر 
خوشنویسی و نیز شناسایی مبانی و ساختار زیبایی شناسی در این هنر بوده اند. اگر چه، در تمام حوزه های هنری 
گاهی در مبانی  گاه در فلسفه هنر  و  كه  »انتزاع و تجرید« از موضوع های پیچیده و در عین حال جذابی است 

زیبایی شناسی هنر در مورد آن بحث می شود.
 نحوه ورود به ساحت ناب هنری و چگونگی رسیدن به این لحظه های كه باعث خلق آثار فاخر هنری می گردد، 
كه نیاز به مداقه، مطالعه و بررسی ساختار زیبایی شناسی  یکی از مباحث مشترك بین هنرهای مختلف است. 
تخصصی در هر حوزه دارد. هنر خوشنویسی كه با قدمتی بیش از هزار سال، از دیر باز با فرهنگ، ادبیات و هنر ایران 
آمیخته است، از این قاعده مستثنی نیست. از سده دهم هجری قمری با ورود هنرمندان به خلق آثار فاخر هنری، 

كاربردهای روزمره و اجتماعی، فصل جدیدی در خلق آثار هنری و انتزاعی در این حوزه آغاز گردید. فارغ از 
در طول 25سال تجربه اندوزی، مشاقی، مطالعه و تحقیق در مراحل مختلف در حوزه خوشنویسی، همواره 
این سوال در ذهن نگارنده مطرح بوده كه چرا و چگونه هنرمندان خوشنویس در حالی كه هنوز از كابردهای متدوال 
از جمله كتابت كتاب های علمی و كاربردهای اجتماعی زمان خود فارغ نشده بودند، وارد خلق آثار هنری شده و از 
فضاسازی های مختلف موجود در بستره متنوع خط، با رعایت قوانین خوشنویسی و نیز خالقیت ذاتی، قطعه های 

انتزاعی را خلق كردند؟
كه در ظاهر بدون وزن از آن یاد می شود نیز ریتم  در تمام هنرهای تجسمی ریتم وجود دارد. حتی موسیقی آوازی 
وجود دارد كه در قدیم به آن ادوار ایقاعی می گفتند. به نظر نگارنده در خوشنویسی  نیز ریتم وجود دارد كه وجود آن باعث 
گاهی نامنظمی  كه این ریتم دارای حركت های منظم و  گردیده است. حال این  گرمی قطعه های انتزاعی  حركت و 
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)ریتم لنگ( است كه از یك ریتم دورنی برخوردار است موضوعی است كه قابل بحث و گفتگوست.
كلمه های خوشنویسی نیز این انتزاع به شکل درونی و فوق العاده ای وجود دارد  كله هندسی حروف و  در شا
گر از موسیقی به عنوان تجریدی ترین و انتزاعی ترین هنرها بتوان نام برد،  كه بحث آن در این مقال نمی گنجد. اما ا
كله هندسی حروف و كلمه ها  شاید هنر خوشنویسی نیز بتواند در مقام بعدی بنشیند. چرا كه در طراحی و خلق شا
آن، هیچ گونه تقلیدی از طبیعت بهره نبرده اند و فقط ذهن خالق و خیال پرداز هنرمندان در طول تاریخ باعث به 
وجود آمدن و تکامل آن شده است. امروز هم خلق آثار هنری در این حوزه فقط به واسطه خیال پردازی و خالقیت 

هنرمندان میسور و ممکن می باشد.
خالقیت و تجربه هنرمند در به كمال رسیدن و به اوج رسیدن آثار هنری موضوعی جدی است. هنرمند پس از 
عبور از مراحل اولیه و كسب تجارب كافی می تواند به سمت خلق آثار هنری قدم بردارد. البته این كه كدام هنرمند 
به درجه ای از استادی و كمال رسیده كه می تواند آثاری خلق كند كه در زمره آثار هنری و انتزاعی به شمار آید، خود 

گانه و مفصل بررسی شود. موضوعی است كه در این موجز نمی گنجد و باید به طور جدا
بسیار  موضوع  نمود،  تلقی  هنری«  »اثر  را  آن   بتوان  كه  اثری  خلق  و  انتزاعی  لحظه های  به  هنرمند  رسیدن 

پیچیده ای است كه باید توسط كارشناسان و صاحب نظران، مورد مداقه قرار گیرد.
به هرحال هنرمند در مقاطع مختلف تکامل هنر و آثار هنری همواره خود و آثار خود را به معرض نقد و قضاوت 
گر دریافت و  می گذارد تا ضمن كسب تجربه ای دیگر، آنات و لحظات سیر و سلوک خود را با دیگران سهیم شود و ا

توفیقی داشته باشد، آن را به دیگران پیشکش كند.
انتزاع و تجرید و نقش موثرش در هنر خوشنویسی  از  قطعه های پیش رو تالش می كند، دریافت نگارنده را 

منتقل نماید. كه طبع بلند و زیبا پسند و ذوق هنردوست بیننده را می طلبد تا در این راه مشوق او باشد.
كله حروف و هندسه كلمه ها با تركیب بندی های  امید است خوشنویس توانسته باشد زیبایی های نهفته در شا
گر آثار این مجموعه بتواند نقش سحرآمیز انتزاع و تجرید  متنوع و بدیع، را پیش چشم مخاطب تیز بین قرار دهد و ا
را در این هنر شریف برای عالقه مندان خوشنویسی رمزگشایی نموده و در ایجاد انگیزه و قدم نهادن در این راه سهم 

كوچکی داشته باشد، زهی سعادت.
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دانشگاه  از  موسیقی  كرده  تحصیل  1349تهران،  متولد  خمسه  مهدی
تهران، ، دانشجوی كارشناسی ارشد پژوهش هنر، مدرس هنرستان موسیقی 

دختران، مدرس خوشنویسی در آموزشگاه ها
شروع فعالیت خوشنویسی از سال 1369، ورود به انجمن خوشنویسان 
ایران سال 137۰، حضور در كالس نستعلیق  استاد صداقت جباری در كلیه 
كالس شکسته استاد محمد حیدری تا  مقـاطع از سال 1369، حضور در 
مقطع ممتاز، اخذ مدرك عالی در كتابت، نستعلیق و شکسته، سال1373 
كتابت( سال1374، اخذ  )جهشی(، قبولی در مقطع ممتاز )شکسته و 
مدرك ممتاز )قبولی در مقطع نستعلیق( سال138۰، حضور در كالس های 
فوق ممتاز شکسته نستعلیق در محضر استاد یداله كابلی از سال 1374 تا 

1386، شركت در كالس های فوق ممتاز نستعلیق استاد آقای صداقت جباری از سال 138۰ تا 1386 
نمایشگاه انفرادی خط شکسته با عنوان »شوق رهایی«، سال 1383، گالری والی، شركت در »نمایشگاه آثار خط 
كابلی و جمعی از هنرجویان، 1384شركت در نمایشگاه »حلقه مشتاق« استاد یداله  شکسته معاصر« استاد یداله 

كابلی و جمعی از هنرجویان، موزه رضا عباسی138۰، شركت در اكثر نمایشگاهای جمعی كشور از سال 1376
كتاب دو ساالنه خوشنویسی جهان  كتاب »كالم انتظار« سال 1379)شکسته(، چاپ اثر در  خوشنویسی متن 

اسالم )سرمشق(، چاپ اثر در كتاب سومین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر 1389
تـدریـس   ،1382 تهران  دانشگاه  فارسی  ادبیات  دانشکده  دانشگاهی  جهاد  واحد  در  خوشنویسی  تدریس 

خـوشنـویـسـی در آمــوزشــگاه هـای خصوصی از سال 1378
رتبه برگزیده اولین جشنواره هنرهای سنتی جوانان 1384، رتبه اول در همایش بین المللی »حکمت مطهر« 1382، 
رتبه اول در جشنواره سراسری »طریق جاوید« )دانشجویی 138۰(، رتبه اول در جشنواره سراسری »خط عشق« )دانشجویی 
1381(، رتبه اول در جشنواره سراسری »ربع قرن انقالب اسالمی در آیینه هنر« )دانشجویی 1382(، رتبه دوم در جشنواره 

سراسری »حج و عبودیت« )دانشجویی، 1382(، رتبه سوم در جشنواره سراسری »نماز« )دانشجویی 1383( و...


