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نوشت: هر دوران میزان آزادی هنری خود را دارد و حتا « درباره هنر معنوی»در مقاله مشهور خود،  1۱11کاندینسکی در سال 

  «تواند پا از مرز این میزان آزادی فراتر بگذارد.ترین نبوغ هم نمیخلاق

 

شمارد. قانونی که با ظهور میراث کلاسیک خوشنویسی ایرانی، بر قانونی استوار شده است که زیبایی را معادل هماهنگی می

ه در پی کرد کی ماده، آن را به جریانی تبدیل میشکلی یا حالات اولیهمدرنیسم به چالش کشیده شد. دلبستگی هنر مدرن به بی

را متحقق « زایش مجدد»شود تا رویای که به آشفتگی جهان پیش از خلقت متوسل میبازگشت به سرآغاز چیزهاست؛ هنری 

علاوه بر آنکه به  رودیمثال زنده برایتوان یافت. شکلی را میبی اینشماری از توسل به های بی. در جریان سقاخانه نمونهسازد

 اب که حروفی بر را  های کج و معوجتند، همان الگوذخایری از فرهنگ بصری عامه دست برد که در خوشنویسی رسمی جایی نداش

 تمام که بزرگ و کوچک دوایر و ناهمسان هاینقطه ناساز، و دارتاب هایالف. کرد پیادهنیز  بودندشده طراحی سرسختانه قواعدی

. بیگانگی این اشکال کردندمی حکایت اولیه و خام هایفرم بر مدرنیستی تاکیدی از بودند داده اختصاص خود به را تابلو یک

آزرد. به دنبال آن موج جدیدی که امروز تحت عنوانِ کلیِ های کهن خوگرفته بودند میهایی را که به فرمولنامتوازن، چشم

های نخستین را گرفت. چرخشی که محمد احصایی از نمایندگان اصلی آن است، جریان شود، جای تجربهشناخته می« نقاشیخط»

های زدایی از خط، نمایاندن ظرفیتکند. احصایی میراث سقاخانه را که شامل مضمونرا به قبل و بعد از خود تقسیم مینقاشیخط 

های پیشین و آگراندیسمان اجزا در یک ساختار فضایی متفاوت بود بندیبصری حروف به مثابه عناصری مستقل، حذف ترکیب

الشناسی نوافلاطونی وفادار ماند. با این تفاوت که خوشنویسی سنتی محدود به جم کار گرفت اما به قوانین بصری حاکم بربه

های کردند، اما احصایی، ضمن تبعیت از قوانین بصری حاکم بر آن الگوها، فرمتبعیت میمعینی بود که از الگوهایی ازلی های فرم

کوهمندتر تر و شپشت نکرد، بلکه به اجراهایی آزادانه« هنگیهماتناسب و زیبایی به مثابه »تنها به قانون  نه اومتنوع دیگری آفرید. 

ی هندسه در هنر قدسی را تداوم توان گفت برخی آثار او، نقش تزکیه دهندههای ازلی دست یافت. تا جایی که میاز همان نظم

  هایی متناسب با سلیقه بصری معاصر.بندیبخشند منتها در صورتمی

د که هرچن .آفریند، مشروط بر اینکه اجزا کریه نباشندنویسد: گاه تناسب، به تنهایی حسن میالمناظر میابن هیثم در کتاب »

ی تناسب و ملایمتی است که میان ی اعراض خاصی است اما تمامیت آن تنها زادهزاده ،خود ،حسنشان هم به کمال نباشد. حسن

ها و قالببه استخدام آفریدن  نیزرا شکلی مدرنیستی بیآنجاست که  در آثار احصاییمصداق این معنی  1«اعراض حاکم باشد.

ا مانده های به جقید و بند، با ردای آزادانه و بیی الله یا عبارت توحیدی لا اله الا الله را به شیوهکلمه وقتی، آورداستوار درمی اشکال

-البقدر  را های آزاد و آشفتهتاش این ،تناسب پایبند است و حتا گاه به اصول همچنان کند،د قلمو بر بوم ترسیم میاز حرکت تن

در  د.ننکتداعی میی صلیب تا کعبه یک را از شاکلههای سمبلای از صورتسلسلهخود که دهد قرار میشکل مربع  مستطیل یا های

ان در شاست. دو شکل بنیادین که روابط متقابل قابل تأملتمایل او به ساختارهای مبتنی بر الگوی چهارگوش و دایره این میان 

ا ب پر شدههایی دایره .داردهای سمبلیک فراوانی هم دلالت، های مولد فرم استهستهترین مهمیکی از  علاوه برآنکههنرهای بصری 
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 زنجیر»به  موسوم یا هزارتوهایی هستند (Knoten)ا هاند یادآور کنوتنای سیاه خلق شدهاغلب تک رنگ و بر زمینه کهحروف 

  کنند. تصویر یا بازتابی از مرکز جهان را ترسیم میکه « وحدت

  

به  ،بسیار طولانی استدر هنر و معماری  اشبع )تربیع( و بالعکس، که سابقهدر برخی آثار احصایی تبدیل دایره به مراز سویی 

مربع به مثابه تعین هستی، نمادی از زمین و ناظر بر مفهوم کمیت است. اما دایره بازنمودی از »افتد. نامحسوس اتفاق می صورتی

احصایی با توزیع منظم حروف  8.«دو ساحت متضادعالم نامحسوس و ناظر بر مفهوم کیفیت. ترکیب آن دو نیز، سمبل آمیزش 

ترین صورت در ماندالا ل تحویل مربع به دایره و دایره به مربع است. الگویی که به کاملی کادر، مرتب در حامنحنی در چهار نقطه

  3«.کیهان با قدرت الهی یشکلی معرف رابطه»عیان شده است؛ 

رسوخ به مرکز ماندالا »کهست. همچنانی همین معنیخورد نیز تداعی کنندهفضاهای خالی که گاه در مرکز این آثار به چشم می

ورود به مرکز اثر نیز فراخوانی ست به سکوت. آنجا که  4«مانند طواف کعبه یا معابد هندو و بودایی، نفوذ به مرکز وجود است

  ی وجود. به وحدت یکپارچهآشفتگی از  بردن پناه ی سکون ونقطهاست. « همه چیز»واجد « هیچی»

 

مود و ن نیز اسلامیکهنی که در هنرهای ست با میراث جمالشناختی بدین ترتیب آثار احصایی، محل تلاقی دستاوردهای مدرنیسم ا

در دهه چهل و پنجاه . آنچه گرددبرمیاش در آمیزش سنت و مدرنیسم کامیابی بهاو مقبولیت آثار بخشی از . یافته است تداوم

او  ی پهلوی.ی نسلی تبدیل شده بود که هم محصول تحولات ایران مدرن بودند و هم واخورده از تجدد آمرانهبه دغدغه شمسی

-کتیبهی کنندهآمیزد و در میان منابع خود بیش از همه وامدار صلابت خیرههای گرافیک مدرن را با خوشنویسی سنتی میآموزه

    . شدندمیخلق و غالبا به خط ثلث و نستعلیق های بزرگ در اندازهرنگین و مزین، است که بصورت  هایی

ادی او هم در نستعلیق است .شناسدهای هندسی و تزئینی خطوط اسلامی از کوفی تا اقلام هشتگانه را به خوبی میظرفیتاحصایی 

 لطی کهتستسلط دارد. اسلامی همچون ثلث، محقق و شکسته نستعلیق -بلامنازع و صاحب سبک است و هم به خطوط دیگر ایرانی

های آزاد در کلاسوتاهی مدت ک محمد احصاییاست. بوده  های مختلفها و شیوهقلمدر  او حاصل تفحص شخصیبیشتر 

ت به ، توانسی کلاسیکخوشنویسآثار شاخص  ، با تمرکز برآنپس از ، اما آموزش دیددحسین میرخانی نزد مرحوم سی خوشنویسی

هم پیداست، میرعماد  یهایی از شیوهنشانههم  ،او نستعلیقِقلم دست یابد. در  این آثارهنری  ترکیبی شخصی از ظرایف

 احصاییقاجار.  عصرهای سبکی از ویژگیهم صفوی بهره برده، هم از لطایف و فنون خوشنویسی عصر   ،اومیرزاغلامرضا اصفهانی. 

ها و کتابها در موزه به جا مانده هاینمونهروی شکسته نستعلیق را با مداقه در آثار درویش عبدالمجید و محقق را با مشاقی از 

. ی استوهای مدرن اصلی آفرینش یکه پشتوانهرسی دارد به منبعی عظیم از انتزاع ناب هندسی دستاو آموخته است. بدین ترتیب 

های نهفته و انرژی های بصری خط در قالبی مدرن باشدترین ارزشمعرف خالصدر این است که توانست  احصاییاهمیت تاریخی 

ز ااو را بیش از آنکه بتوان نقاش یا خوشنویس یا مبدع جریانی در نقاشیخط نامید، واضع معنای متوسعی . در این هنر را آزاد کند

ر آن حتا اگ کندپیش پایش عبور می وانعم این هنر از تمامیهای بصری خطاطی باید شمرد که برای فعلیت بخشیدن به ظرفیت

همچون ؛ باشد ملازمت داشته ها با آنقرن، خارج از اولویت است گیرم که هر چیز جز امکانات فرمی خط. باشد «خوشنویسی» ،مانع

 هنریمیراث این ای درخور به گنجینهتوانستداشت ی زایای خط درک درستی که از هندسهابزارها، مواد، اشعار و... احصایی با 

  بیفزاید.
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ر پیوند با دین باشد خواه خواه این قدرت در پیوند با ثروت باشد خواه حکمرانی، خواه دخط همواره خویشاوند قدرت بوده است. 

یبه، با ابت تا کت. سهم عظیمی از میراث خوشنویسی کلاسیک از کتاست نمود یافتهنیز  خوشنویسی درقدرت  وخط  پیونددانش. 

 تهتحول و تکامل یافبسته به اهمیت معنوی متن، آن نیز  یاجرای هایو شیوه است، ادبی و علمی در پیوند تاریخیمضامین دینی، 

مقهور و  خداوندباید که در پیشگاه کلام میگزار نمازمند باشد . حامل پیام الهی است باید از جمال الهی هم بهره ی کهخط .اند

د و ای بلنههنرمند و صنعتگر. الفبرخاسته از شعور گرافیکی محکمی  و این ممکن نیست مگر با بیان بصری شودسرسپرده 

ی جزئی شوند که گویاند، و با چنان نظمی تکرار میکیفیت یک ارگانیسم زنده را بخشیدهط، تنومند، اتصالات قوی، دوایری که به خ

 ردانگبرهمان ای جز تعظیم و تکریم نیست. این کنند که در برابر آن چارهاند، الگویی از کمال را عرضه میی کیهانیاز یک منظومه

دو رنگ یا  آن دسته از آثار خورد. به ویژهمحمد احصایی به چشم میای از آثار کیفیتی که در عمده .است« قدرت»زیباشناختی 

های گره خورده را مشتشمایی از شوند و بعضاً متصل می حروف خرد و درهمرنگی که حروف ایستاده در توازی با یکدیگر به تک

 کنند. تداعی می

هایی که خود مولف پیش رو دارد، عبور از خویشتن است. درگذشتن از قالب ترین و شاید دشوارترین مانعی که هنرمندِاما مهم

شود. خودشکنی، در بسیاری از موارد ممکن است به از دست دادن بازار، یا محبوبیت ها شناخته میتعریف کرده و اینک با همان

های جدید محمد کند. در تجربهواره خطر میپیشین هنرمند بیانجامد اما آنکه الگوی آفرینش اصیل هنری را درونی کرده باشد هم

شود که با آثار پیشین او در تضاد است. آثاری که بیشتر برگردانی وزنی و سبکی مشاهده میاحصایی نیز چرخشی به سمت بی

 بودند.  استتیک از مفهوم صلابت و قدرت

ی انسانی را به ار خود را محدود سازد در واقع تجربهاگر هنرمندی به نام میل به تعادل و هماهنگی ک»گوید: رودلف آرنهایم می

تواند انجام دهد آن است که در تلاش برای شکل بخشیدن به مضمونی شکلی کاملا یکسویه تفسیر کرده است. کاری که هنرمند می

  5«رد.گیدل کننده شکل میگر، از کمک این نیروها بهره گیرد. اثر هنری از رهگذر بازی متقابل نیروهای برانگیزنده و متعادلالت

برد کار اند.تر یافتهاند و کارکردی نقاشانههای پیشین بیرون آمدهاند و حروف از قالبتر شدهها روشنرنگدر آثار متاخر احصایی، 

در هنرمندی که ده است؛ خوان میرو نزدیک کر هاینقاشیهای نامقید و آزاد، برخی از این آثار را به رنگهای شاد و متضاد در فرم

ی هامون احصایی در دو اثر اخیر که برای خشک شدن دو دریاچه گیرد. های کودکان الهام میاز بدویت و سیالیت نقاشیکار خود 

  ای خاکی یا محصور در تیرگی نشان داده است.  ی کشیده را نمادی از آب در نظر گرفته و در زمینه« ب»و ارومیه خلق کرده حرف 

ر پی ده کرا وزنی بی این، مبنا قرار دهیم، «پرندهسبک باش! نه مانند یک پر که بسان یک »: گفتمیرا که والری ن اگر این سخ

و و رو به جل، حرکتی تکاملی در آثار جدید احصایی رخ نموده استبه شکلی عامدانه و خودخواسته  سنگینی و صلابت طولانی،

    .یافت یمخواه

 اندر روانش باشد، خیال، وَنیست

 تو، جهانی بر خیالی بین، روان

 )مثنوی معنوی(
۱2سولماز نراقی، آذر   
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