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بیا بیا که زمانی ز می خراب شویم 
خراب آبادگنجی درینهمگر رسیم ب

حافظ
سولماز نراقی

اند دهبرآمگفتمانی کالسیکاز ،دشونمیمراقبت و ترویج پیگیرانه هاي سنتی آموزش خطکرسیدرامروز که قواعد خوشنویسی 
رعایت اخالقچونان و به جا آوردفریضهچونان که بایدناپذیريقواعد خدشه؛شمرَدمیارز عدالتهمرا معادل تناسب و زیباییکه

راهرويکجروي از آن معادل ارتداد است و ؛ستایک نظام آئینیاي از تشرف به مرتبه،نیزخطبه موجب این نگاه فراگرفتن.کرد
. ریاضتند نیازمدر آن 

،»سطح و دور«،»ضعف و قوت«از تعامل عناصر متضادي چونیعنی ؛سرشتی دیالکتیکی دارد،یا زیبایی» حُسن«،این نظامدر اما 
اگر بپذیریم همهاین . بااضداد استمیان موازنهبرقراري کار هنرمند نیز است.... شکل گرفتهو» سواد و بیاض«،»صعود و نزول«

،. زیرا به گواهی تاریخیمادریافتهراتنها بخشی از حقیقت ،بودهچنین توازنی»حفظ«ها در طول قرنخوشنویسی مشیخطکه
از سوي دیگر.ستابوده داد و غلبه یکی بر دیگري حاصل بر هم خوردن موازنه میان اضنموده در آنو تحوالت رخ،تنوع خطوط

یاري » حُسن«به توسعۀ مبانی رفته رفتهکه نگریممیاي ها یا تصرفات خالقهرويمبانی زیباشناختی خط را از زاویۀ کجوقتی
همزمان با هم اند و بسیاري از آنهادر مسیري خطی رخ ندادهصرفًا ها از سنن غالب یابیم که پیوست و گسستمیدر،اندرسانده

اند. تحقق یافته
يهاحاصل فرایندهمکه زدپردامیخوشنویسیتاریخخالقه در راهبردتنها همچون» تحریف«وکارهاي سازتبیینبه مقاله حاضر

» عیب«آنچه الزم به ذکر استافزودن و ترکیب کردن.با مه،هدشمیحاصل شکستن و زایل کردنبا مههم ایجابی؛ و بوده سلبی
آن . اندتر و مؤثرتري  داشتهنقش رادیکالیتحوالت هنري خوشنویسهاي سلبی تحریف است که درنامیم عموماً ناظر بر جنبهمی

از: ند که عبارتاندنوع خروج یا کجروي ناشی شدهخود از سه،شونددر این مقاله بررسی میتحریفات سلبی و ایجابی که دسته از 
سواد و بیاضخروج از موازنۀ - 3توالی خطی سطر خروج از-2خروج از محورهاي متقاطع -1

محورهاي متقاطعاز خروج

یابد و هویت خود را در نسبت با آن اي موسوم به کادر تحقق میشود درون محدودههر اثر هنري که بر سطحی دو بعدي خلق می
مشخصی ست که طی روندي فضاییساختار کند. صفحه نوشتاري نیز همانند هر اثر دو بعدي دیگري واجد محدوده تعریف می
اگر عملِ . منعقدموجودیت فیزیکیِ نوشتار،وشودمیمکانمندگفتار،آندرکهست، فضاییاست. صفحهتاریخی تکامل یافته

نوشتن، عبارت از عمود کردن عناصر و عالئمی بر سطوح مستوي باشد، پارادایم فضا در نهایت محیطی دوبعدي،  چارگوش و 
- ها فرود آمده یا قطعشان کردهودي، مقور یا موربی ست که بر آنهاي افقی با اشکال عممشبک خواهد بود که حاصل آمیزش رشته

سازد. به شدة این ترکیب، دو محور متقاطع افقی و عمودي است که طرحی از صلیب را مجسم میاند. صورت فروکاسته یا چکیده
: )2و 1(نمودار توان محور چینش خطوط درون یک صفحه را ترسیم کردیاري این طرح می



محور همنشینیِ کلمات، سطحی مستوي موازي با اسالمی که موضوع سخن ماست -از جمله خطوط ایرانیر اغلب خطوط جهان، د
شوند. طرح صلیب نیز که خورد و زمان و مکان بر هم منطبق میخط افق است، و خط افق جایی ست که آسمان به زمین پیوند می

دهد، محل تالقی زمان و مکان است. مقطع صلیب جایی است که مرکز تشکیل میبندي فضایی در نوشتار  را هستۀ اولیۀ صورت
شود. مربع بر مرکز دایره منطبق می



باید نخست در چرخش بر محور افق و دوم در کجروي از را میخروج دو الگوي اولیۀایرانی اسالمی وطخطزیباشناختیتحوالتدر 
دومیمداخلۀ ایجابی است و اولی؛در شکستندیگريیابد و تجلی می(تدویر) دنکردر گردیکیجستجو کرد کهمحور عمود 

گوییم، منظورمان نوعی سخن می» سطح«است. وقتی از » سطح و دور«هاي ذکرشده در اصول خط یکی از دوگانهمداخلۀ سلبی. 
شوند. حروف مدور  قاهریت و لور میتوازي یا همسویی با خط زمینه است که عمدتاً در مدّات یا حروف نشسته بر کرسی متب

شدن هر یک از کشند. سیماي کلی صفحه متناسب با برجستهمیعاملیت کرسی را با دورزدن آن یا سرپیچیدن از آن به پرسش
شود. کند و تأثیرات حسی متفاوتی به بیننده منتقل میعناصر متضاد نسبت به دیگري(سطح بر دور یا بالعکس) تغییر می

گوید: المشق چنین میدر رساله آدابه اصفهانیباباشا

ست که چون او آن آن. اما دور؛ چون اوایل مدّات و غیرِ آن،حالت خشکی دریابد،ست که چون ناظر نظر کنداو آن آن؛اما سطح«
(»نقل باید کرد...و اعتدالِ سطح و دور از خط استاد.مدّات و مثل آننهایتچون ،طبیعت حالت رطوبت دریابد،به نظر آید

) 31ص رساالت خوشنویسی،،خانیقلیچ

را اساس تحولِ » تدویر«توان چنان که می،آشکار است» سطح«بر » دور«تدریجی ۀاسالمی غلب-در تحوالت شکلی خطوط ایرانی
و وجه تسمیه هر یک در بیان اقسام خطوط و سطح و دور» الخطوطمداد«اقالمِ  پس از کوفی دانست. میرعلی هروي در رساله 

گوید:می
دور ندارد و بهترین خط معقلی آن است که سواد و بیاض آن را ل بوده و مجموع آن سطح است و اصالًمعمو» مَعقِلی«خط ،قدیم

،طدر آن خ...امیه خط کوفی را استخراج کردندو معقلی براي آن گویند که محل تعقل است و بعد از آن در زمان بنی،توان خواند
غایت عاقل و کامل بود و نام که به» مقله«عباس شخصی در زمان بنی،چون مدتی بر آن گذشتدانگی دور است و باقی سطح...

الم را در خواب دید و از آن جناب ارشاد یافت و در خط کوفی تصرف کرد و السّنین علیهؤممحضرت امیرال،دل قابل داشتودست
.علی ابن مقله وضع خط در دایره نهاد و بالمره از طریق کوفی بگردانید و مردمان را تعلیم کردد...اندکی تدویر در آن خط پدید آور

و بناي آن ،و از آن جهت ثلث گویند که دو دانگ او دور و چهار دانگش سطح است،چنانکه قلمی اختراع نمود و آن را ثلث نام نهاد
...یگر استخراج نمود بر این طریق کهمقداري تعیین کرد و از ثلث پنج قلم دیعنی به میزان نقطه براي هر حرفی،بر نقطه نهاد

[که] نصفی از آن دور است و نصفی سطح. چون آن تر ساخت و توقیع نام نهاد... و دور بیشتر کرد محقق نام کردطح او را بیشس
ست و ... باریک محقق را ریحان نام نهاد و اهاطباریک ثلث را نسخ نام نهاد که ناسخ خ،قلم باریک کرد سه قلم دیگر پیدا شد

اند. بعد از آن تعلیق پیدا شد که یک دانگ او نوشتهها را بدان خط میکه در آن وقت رقعهبراي آن،باریک توقیع را رقاع نامید
و بعد .نگارندد که بدان نامه میو آن را نامه نیز گوین،و تعلیق براي آن گویند که تعلق به نسخ دارد،سطح است و پنج دانگ او دور

و او را نسخ تعلیق از آن جهت گویند که از نسخ و تعلیق ،از آن نسخ تعلیق پیدا شد که یک دانگ او سطح است و پنج دانگ او دور
)7و 6ص ،تلخیص،(همان. »اندوضع نموده

خم وسطر گرفتار پیچمسیر صاف و بی خدشۀویابنددر خط افزایش میها ها و منحنیقوسطی آني است کهفرایند»تدویر«
گامی انقالبی ،تدویر در تحوالت خطکه آید برمیچنین از سخن میرعلی هروي یابد.میتري بیشجشیدایی و تموّو شودمی

باید .گیردمنین ارشاد میدر خواب از امیرالمؤ،کوفی بیاوردبراي آنکه تدویر در خط»مقله«شده است چندان که محسوب می
آن نفوذدامنۀودن بهافزوموجود از پیش يعنصربلکه تقویت ،نیستتازهعنصريکردن گز به معناي واردکه تدویر هردانست 

بندي صورتهمجواري آنها نیز بر توان نتیجه گرفت که در روند تکامل زیباشناسانه خط، مفردات حروف و شیوهبنابراین می.است
. گذاردتاثیر میفضایی نوشتار 



هاي منفرد وشیوه فضا در یک اثر نوشتاري عبارت از کادر یا محدوده دوبعدي قاب و کاغذ نیست. الگویی ست که از تکثیر فرم
گیرد. همجواري آنها درون صفحه شکل می

-اما ریشه.نگاري دارد در سنت کتیبهاي تاریخی، ریشهجاسازي حروف و کلمات در چارچوب هاي هندسیدر فرهنگ بصري ما 

هایی و نیز در هیروگلیفهاي منقش به خطآرایهها، ها، سکهانگشتري- تر این تجربه فرمی را باید ابتدا در الواح گلی، ُ مهرهاي کهن
کادري بیضی یا مستطیل ،شدند. کارتوش(فرانسويِ کارتریج) ترسیم می1هایی موسوم به کارتوشجستجو کرد که درون حاشیه

کردند. هاي مصر باستان را درون آن نقش مینام پادشاهان و ملکهشکل بود که 

اي از کارتوشنمونه

توان کادر یا کارتوشی قلمداد کرد که یک واحد نوشتاري شود را میمشخصی از عناصر نوشتاري کشیده هر خطی که دور زنجیره
نمونِ فضایی و پیش» کادر مشخص«لگوي کوچکی از یک کارتوش، امشخص را مرزبندي و در فضاي متمایزي مستقر کرده است.

یک صفحه نوشتاري عبارت از محورهایی متوالی است که در آنها، یابد. درون آن تعین می» حضور«است که نوشتار همچون یک 
شناختی با هایی زبانهاي پیوسته طبق قرارداداند. این پارهاي از عناصر پیوسته با فواصل مشخصی در کنار هم قرار گرفتهمجموعه

تواند درون کادر یا اي که در مجاورت پاره دیگر واجد استقاللی فضایی است و میشوند. هر پارههاي معینی از یکدیگر جدا میمکث
ظام زا در نترین واحد تفاوترا کوچک2اگر فونمخواهد بود. » تک کادر«یا » کارتم«مفهومکارتوشی فرضی قرار بگیرد قابل تحویل به 

توانیم ترین واحد تفاوت زا در نظام نوشتاري بدانیم، می، را کوچک4زا در نظام معنایی و گرافمترین واحد تفاوترا کوچک3آوایی زبان، مورفم 
کارتم زا در نظام فضایی نوشتار در نظر آوریم و آن را به قیاس واحدهاي یاد شده، ترین واحد تفاوتکارتوش را  مبنایی براي تعیین کوچک

Carteme توان تمامی خطوط و من جمله خطوط اسالمی را نقشه نگاري یا بنامیم.  به اتکاي این عنصر است که می» تک کادر«یا
تواند واجد استقاللی ترین جزء قابل تحویل به کارتم، نقطه است. این عنصر ضمن آنکه میدر خطوط اسالمی کوچکتوگرافی کرد. رکا

گیري یک یا آخرین محدوده تعریف شده براي اثر است، موجبات شکل» کارتوش-ابَر«ی پیوسته با صفحه، که فضایی باشد، در تعامل
ترین ردي که از هسته مولد فرم است.  اولین و خودبسندهو نیزکند. در حقیقت نقطه، صادر اول، الگوي کارتوگرافیک را فراهم می

در دو مداخلۀ ایجابی و سلبی یعنی گردشدگی و شکستگی اینککند. یزي میرخط را پیآن صورت غایی و ماند، قلم به جا می
الگوي کارتوگرافیک کوفی تا نستعلیق مرور خواهیم کرد.ضمن تحلیلرا خطوط اسالمی 

کارتوگرافی خطوط اسالمی

1 -cartouche
2 -phoneme
3 -morpheme
4 -grapheme



ت و آسمان زمان. هاي بشر از گیتی، زمین چارگوش است و آسمان گرد. زمین مکان استرین برداشتبر اساس برخی از کهن
(مربع، مستطیل، مربع متمایل به دایره یا مستطیل متمایل به بیضی)چهارگوشمحیطیبهمتمایلغالباًفضایی نوشتارساختار

بندي شده که همزمان دربردارنده یا کیهان، صورتجهاناي از بر مبناي انگارهاز آغاز ساختار فیزیکی صفحه گویی که .5استبوده
هر گونه «انی و مکانی ست. رابطه خط با معماري و به ویژه معماري مقدس نیز ریشه در همین پیوند بنیادین دارد. عناصر زم

معماري مقدس، متعلق به هر سنتی که باشد قابل تاویل به مضمون اساسِی تبدیل دایره به مربع(تربیع) است. اگر دایره رمز وحدت 
بورکهارتوش نمودگار تعین نخستین و ثابت آن یعنی نمودار قانون یا معیار کلی است...(تقسیم ناپذیر مبدأ اعلی تلقی شود چهارگ

ست ترین نمادهاي بشريتوان از طریق نمودار مانداال  که یکی از کهنساختار فضایی نوشتار را بیش از هر چیز می) » 18، ص
اد تمامیت و یکپارچگی هستی ست. اي کیهانی مرکب از دایره و مربع و نمتحلیل کرد. مانداال  انگاره

که طرح و گرتۀ آن از طریق آیین جهت یابی به دست vastu-mandalaیا vastu-Purusha-mandala«در فرهنگ هندو 
هاي آید که شالودهها به وجود میاي از چهارگوششود و بدین گونه شبکهتر تقسیم میآید خود به چندین مربع کوچکمی

)  این همان طرحی ست که در خط معقلی با بنایی تحقق یافته است. زیرا 30گیرند. (همان، ص داخل آنها قرار میساختمان در 
وجود آمده و دور ندارد،: این خط صرفاً از سطح به

٥



خط معقلی

موسوم به کوفی از آن کهشاخصی ۀگوناست.ي تنوعات بسیارواجد ،شوداسالمی خوانده میهايکه مادر قلمکوفی خطاما 
و بیانگر داردهاي متناسب و مشخصی اندازه«س مکی و مدنی به وجود آمدهاصالح خطوط نامأنواز واست ) 6و 5(تصاویر قرآنی

نمودار . )12(سفادي، ص»د.انامتداد یافتههاي عمودي کوتاه و خطوط افقیبا استفاده از سرکشاست که هایی ها و زاویهچارگوش
دهد. تکثیر این سلول و گسترش افقی آن بر نشان میبا رنگی دیگر کوفی قرآنی را واحد تفاوت زا در ساختار فضایی ین تر، کوچک3

کند:  محور سطر، پارادایم کلی فضا در این خط را تصویر می

قرآنیکوفی-3نمودار 

اي مدور را درون صفحه ترسیم روي هم هالهکهاست هاي مالیمی گردشناظر بر چارگوش رسم شده، ي کادرهمیانکه در ايدایره
6یک دایرة کامل است.» نقطه«چراکه در این شیوه از خط کوفی،انطباق دارد، این هاله بر شکل نقطه در قلم کوفی کنند.می

انده از کوفی، غیر از نقطھ، ھای بھ جا ماما در اغلب نمونھ،خوردھای کھن کوفی نقطھ بھ چشم نمیباید دانست کھ در نمونھ-٦
ھا نیز دوایر قرمز رنگی است کھ اگر پایین حرف قرار گیرد، کسره است، اگر باالی حرف باشد فتحھ و اگر باالی حرف و اعراب«

)١۶٧(قلیچ خانی، ص» شود.اندکی جلوتر از حرف باشد، ضمھ خوانده می



کوفی قرآنی–5تصویر 

کوفی ایرانی، یا منکسر-6تصویر 

فرود آمدن حروف ایستاده بر خط کرسیحاصلدهند که ها را نشان میالگوي چیدمان سطرنیز عمرب-درون دایرهخطوط متقاطع 
را از محور عموداتیانحراف،ندامنکسریا کوفی مائلبه کوفیموسوم هاي متنوع کوفی، خطوطی که شیوهکه میانباید دانست. اند

. شباهت داردخطوط سته یا ششگانه به شکل نقطه درگرد نیست و دیگر نیزنقطه، اتفاقاً در این خطوط.دهندنیز نشان می
*

و ،کردندعموماً ظرافت نداشتند و از قانونی خاص پیروي نمی«دادن به خطوط مستدیر و مقور اولیه که با نظام،ابن مقلهاما 
کند که شامل ثلث و نسخ و داع می) اقالم سته را اب18ص،(سفادي» شدندمخصوصاً براي اهداف و مقاصد غیرمذهبی استفاده می

/ ه.قدر اواخر قرن سوم«،کندکه حمید سفادي در کتاب خوشنویسی اسالمی اشاره میریحانی و رقعه و توقیع و رقاع اند. آنچنان



بایی ها فاقد ظرافت و زیهمگانی بود و بسیاري از آنةبیش از بیست سبک نگارش خوشنویسی مستدیر و قوسی مورد استفاد،منهم
یافته بودند...بنابراین ابن مقله بر خود وظیفه دانست تا طراحی خطی انحنادار(مستدیر و قوسی) را ابداع کند که هم کوفی تحول

توان نتیجه گرفت ).  از این سخن می20ص،(همان» .خطی زیبا و متناسب باشد و هم بتواند به طور مؤثر با خط کوفی برابري کند
،مهندسی،مندرج بودنسبت به سطوح مستوي ها و به تبع آن در خطوط مستدیر را که در دوایر و منحنیرمانینافکه ابن مقله آن 
به صورتی بطئی در خطوط 7،خواندمی» وضع خط در دایره نهادن« آنچه هروي اما. کرداي از قواعد هندسی رام و آن را با سلسله

صرفا حاصل نهادن وضع خط بر دایره نیست کوفی قرآنی به خط نسخ و ثلث،گذار از خطاما. گذاردششگانه رو به گسترش می
رابطه مربع اي از نیز پیوند دارد که خود شکل تازهاست انحراف از محور عمود که سرچشمهچرخیدن مربع میانی باهمزمانبلکه

هاي ظریفی با توقیع و یث میزان تدویر، تفاوتثلث و نسخ و محقق و ریحان، از حدهد. در میان خطوط سته،را سامان میو دایره
شکستگی یا انحراف از محور عمود حضوري آشکار دارد . شکل نقطه نیز در این خطوط از دایره به تمامی آنها اما در رقاع دارند. 

ه آن را کوفی شود. این روندي ست که از کوفی منکسر کلوزي که خود مربعی چرخیده نسبت به دو محور متقاطع است تبدیل می
خطوط نسخ، ثلث، ریحان و واحد تفاوت زا در نظام فضایِی ترین کوچککارتم یا نمودار زیر نامند آغاز شده بود. ایرانی هم می

بر شکل نقطه در این خطوط منطبق است:که دهد محقق، را نشان می

خطوط سته- 4نمودار 

ھای این خط دارد. بر طبق این نظریھ، ھا بھ خمیدگیھا یا سرکشیاشاره بھ نسبت عمود«اند کھ نام ثلث برخی گفتھ-٧
)١٩سفادی، ص»(شود...ھای مستقیم تشکیل میھا یا سرکشسوم خط ثلث از عمودی[تنھا] یک



بندي حروف و ساختمان کلی نتیجۀ  تغییر بنیادینی که در صورتق قدري متفاوت است اما نوع رابطه مربع و دایره در خط تعلی
گیري نستعلیق است. اگر گفتۀ هروي دهد، ظهور خط تعلیق است. این تلفیق، خاستگاه شکلفضا به نفع کجی و شکستگی رخ می

ا در تعلیق با دقت در چارگوشی که اینک تقریباً را در باب وجه تسمیۀ تعلیق(تعلق داشتن به نسخ) به یاد بیاوریم، ردپاي نسخ ر
واژة تعلیق، و حس ناپایداي » ِ بودگیمعلق«نصف شده تشخیص خواهیم داد، و اگر این وجه تسمیه را فراموش کنیم، میان معناي 

یابد، تقال میسنخ آن همچون دیوانی، رقعه، شکسته تعلیق و شکسته نستعلیق به بیننده انو تموج که از این خط و خطوط هم
توان یک جور نسخِ معلق به شمار آورد. الگوي تقسیم فضا در این خط چنین است:پیوند برقرار خواهیم کرد. در واقع، تعلیق را می

تعلیق- 5نمودار



هم یعنی . رامحور افقانحراف از و هم دهد را نشان میمحور عمود چرخش برهم،آنشمایل کلی خطی است کهتعلیق 
کمابیش نیز در اینجا کنیم که نقطه مالحظه می. اندشدهو اریب شکسته ها هم گرديحتی. ترهو هم شکستگردتر است

خواهید ،تر شویداگر در این خطوط دقیق. و به شکل نقطه در خط نستعلیق  شباهت بسیار دارداستترکیبی از مربع و دایره 
سازند شبیه که روي هم گاه تصویري می،سمت چپ کادرحاشیۀبهدارند و اریبدید که غالباً پایان سطرها حرکتی صعودي

اسالمی هستند.ۀترین اقالم در میان خطوط هشتگانسرکشخطوط. اینصفحهکشیدن به باالترین نقطۀشعله

،نستعلیق حاصل تزریق نسخ به تعلیق استرود.به شمار میآنترین خط به نستعلیق است و در واقع ریشه و بنیاد تعلیق نزدیک
ست در جهت تحقق آرمان انستعلیق اما تالشی 8.دانندمیاز اسالم تعلیق را نخستین خط ایرانی پس . براي تسکین خلجانات آن

.و متکامل استمتعادل فضا در نستعلیق الگویی بسیار پارادایم ».تعادل«

نستعلیق                                                                      -6نمودار 

انند کتاب از نظر نوشتاری ایرانیان روش خاصی را توسعھ دادند کھ تعلیق(معلق) نام دارد و مطابق با برخی منابع موثق ایرانی( ھم- ٥
خوشنویسی (ھای رقاع و توقیع اقتباس شده، اما تأکید کمتری بر خطوط عمودی و حرکت تند و مورب دارد.قاضی احمد) از سبک

).٢٢اسالمی، آن ماری شیمل، ص



-، فرمولبا حروف نبوده استدرگیر تصویرگري مستقیماًحتا آنجا کهوشنویسی ایرانی در روند توسعه هنري خود خرسد به نظر می

است. دست یافتهترجمانی انتزاعی از این الگوهاي آرمانی به هاي زیبایی بصري را از اندام جانداران اخذ کرده و 
گویند میرعلی تبریزي نستعلیق را با می.در نستعلیق رخ داده استن، تازترین الگوبرداريمیان خطوط هشتگانه فارسی موفقدر 

اگر از صحت و سقم روایت مشکوکی بگذریم که ابداع نستعلیق را الهام از پرواز پرندگانی ابداع کرد که یک شب در خواب دیده بود.
ي فهمی درونی از نستعلیق بر پایهن هاي بنیادین خطی چوفرمدهد، خواهیم دید که به راستی به هنرمندي واحد نسبت می

توان حدس زد که میان این برداشت زیباشناسانه که حوالی سده اند. میزیبایی اندام انسان، حیوانات و به ویژه پرندگان خلق شده
حروفیان هاي شود و آن تلقی صوفیانه از مفهوم خط که همان ایام در اندیشههفت و هشت هجري به شکوفایی نستعلیق منجر می

شود، حروف نیز اي از خلقت بدل میشناختی برقرار است. هنگامی که کنش نوشتن به استعارهاي معرفتیابد رابطهتجلی می
نستعلیق همزمان است با نیمه بالندگیاز آن طرف،باید به جمالی همتراز جمال الهی برسند.هایی از مخلوقات میهمچون استعاره

سابقه به ترسیم انسان و ر مکتب هرات تحت حمایت دربار تیموري که از نتایج درخشان آن توجه بینخست سده نهم یعنی ظهو
اوج پیوند درونیِ نقاشی با نقطهرا بایدمهمی از تحوالت نگارگري ایرانی مهارت در پیکرنمایی است. همگامی نستعلیق با مراحل

جانوران نقاشی شده را با تغییراتی بر کلمات و حروف نستعلیق منطبق توان فیگورهاي انسان یا خط دانست. تا جایی که گاه می
کرد.

اي حاصل جمع دو ي روح نسخ و تعلیق، به بیان نیچهترین خط در میان خطوط اسالمی، تحت ارادهنستعلیق به عنوان ایرانی
زوسی آن است. در حقیقت نستعلیق با الوهیت متضاد آپولون و دیونیزوس است: نسخ روح آپولونی نستعلیق و تعلیق روح دیونی

بخشد و به سمت پیراستن ترکیب سنجش پذیري و نظم آپولون، و هرج و مرج و شوریدگی دیونیزوس، آرمان تعادل را تحقق می
وجه دیونیزوسی نستعلیق در . اما رودکند که  به برهم خوردن این توازن بینجامد پیش میاي حرکت میخط از هر گونه کجروي

و شکسته خود انحراف یا خروجی از ساختار بیش از حد مهندسی شده و متوازن نستعلیق یابدته نستعلیق مجال ظهور میشکس
است. 

نسبت باید هم میرا پیش از نستعلیقکجروي در اقالم خروج یا تعیناتتوان چنین نتیجه گرفت کهمی،گفته شدکنون از آنچه تا 
در شکستگی ها و که محور عمود هم در نسبت بایابد و ها نمود میها یا گردي»دور«در رد که بررسی کبه محور افق(خط زمینه) 

ها بدین ترتیب شکستهنبودن.یا سالم،نبودنبودن یعنی صافشکستهسلبی است. آشکارا شکستگی صفتی دقت کنید که ها. کژي
که زیبایی مندرج اندخطوطی ،شوندمنشعب مییق و نستعلیقتعلچوناقالمی یابند و هم از هم در کوفی مائل مجال بروز میکه 
اند.را تعین بخشیدهناراستییا کجیدر 

سطرخطیتوالیخروج از 
هاي ها از خطگذار مفهوم فضا نزد کاتب است. در اغلب خطوط جهان، عالئم و نویسهشود، پایههر سطري که بر کاغذ نوشته می
عناصرترسیمازرانوشتارگیريشکلاگرشوند. اندکه بر یک محور افقی  مفروض عمود میشده راست، منحنی یا موربی تشکیل 

خواهیمدرکنیمتعقیبجمله،و تبدیل شدن بهیکدیگربهآنهایافتناتصالتا) آوانگاشتوتصویرنگاشتازاعم(بصريمنفرد
هاي مختلف صورتدردورانیبعضاًیاعموديافقی،هايوالیت. هاستنویسهتسلسلیاتوالیخطوط،همهمشتركیافت که وجه

نوشتار اما، نوعی مکانمندسازي .) .86پاز، ص»(اي ست مقید به زمانزبان تجربه«. اندزبانايزنجیرهخصلتنوشتاري برآیند
ت و از دیگر سو با مکانمندي گفتار در راستاي ثبت و یاد داشت آن است.  به همین سبب از یک سو با زمانمندي گفتار درگیر اس

و » اصول«ةگانۀ خط و ملحقات آن را جملگی در  چهار قاعدقواعد دوازده» تعلیم خط«حبیب اهللا فضائلی در کتاب تصویر.
و » حسن وضع«حاصل تجمیع دو دستگاه ،را در خط» حسن و زیبایی«کند. او خالصه می» کرسی«و » ترکیب«و ،»نسبت«



شوند که ناظر به همنوایی می» حسن تشکیل«منجر به » نسبت«و » اصول«رعایت ،کند . بر این اساسمیمعرفی » حسن تشکیل«
نواز سطرها و انتظام خطوط. به نظر که ناظر به مجاورت چشم» حسن وضع«به »  کرسی«و » ترکیب«اشکال است و رعایت مبانی 

متوالی و زنجیروار است. بنابراین ،غالب خطوطرها دارد که در در اینجا اشاره به وضعیت قرارگیري سط» وضع«رسد که لغت می
ست مقید به زمان. در یک تابلوي نقاشی، همه چیز را اي ازبان  تجربه«حسن وضع عبارت است از  زیباترین صورت ممکن توالی. 

پاز، ریوس، ».(بعضی مقید به مکان(فضا)ند واآیند... بعضی هنرها مقید به زمانبینیم؛ در متن، چیزها از پی یکدیگر میهمزمان می
) 86ص

خواهد پرسشی که طرح ،مقید به مکان(فضا)نقاشی را یی چونهنرهاومان بدانیممقید به زايتجربهرازبان اگرگفتهاین بنا بر
تواند خط هایی می؟ آیا عمل خوانش به تنا به مکاناست ی(time-based)این است که آیا خوشنویسی هنري وابسته به زمان،شد

الفباي هر آن هم در جایی که مبدل سازد؛به امري زمانمند ،استیهاي زبانرا که عبارت از عالئمی قراردادي براي ثبت نشانه
-به نظر می؟بصري استصري مطلقاًاعنقوم دیگر عبارت ازبراي دارد و ايماهیت نشانهانشصاحبان یا کاربربراي تنها ،قومی

دید و هم صیرورتی (استاتیک)توان هم صورتی ایستا شده را مییک متن نوشته. باشدکیفیتهر دو واجد توأمان ارنوشتکه رسد
استفاده از را شکوفاتر کرده است.آناستاتیکهاي ظرفیتتر و خط را به نقاشی نزدیکخطی سطر توالیخروج از .  (دینامیک)پویا

کردن نقاشی،مربع یا سه گوش،ي مدورهاکتیبهدرو چیدمان دکوراتیو لغات یا چند طبقهسرِ هم، هاي کرسیایجادتمهیداتی چون 
از هاي دیگري نمونهنیز توتودرهايها و اسلیمیکردن صفحه با نوشتهپرو در نهایت مشق، سیاه،مرغ و انسان و حیوان با حروف

.نداسطرمرسوم زدن توالی برهم

سواد و بیاضخروج از موازنۀ 
زدن موازنۀ برهمباکه جو کردوجستها»مشقسیاه«برخی از میانباید را سنت خوشنویسیدرهاخروجترین متهورانههنوز هم 

آن و آید ظلمت بر نور فائق میکهجایی؛کنندمیرا دگرگونفضا تعریف ،و بسط مالیخولیایی حروف در تمام کادرسیاه و سفید
شود.  مینفوذ تبدیلبیيبه حصار،ه بودکردمعمارانه طراحی با مراقبتکه خطاطهصفح



ناظر بر ،باشدرنگ که ناظر بر بیش از آناما،داردسفیدي کاغذ داللت برسیاهی حروف بهسواد و بیاض در خوشنویسیاصطالح 
ه بلک،نور علت وجود رنگ نیست،اندنور و رنگ دو امر متفاوت« . سیاه و سفید بنا شده است» تقابل«چرا که بر اصل نور است؛

که اساساً ،شود و ثانیاً رنگبه دو چیز نیاز دارد: اوًال نور که از یک منبع نور[منیر] تولید میشیء مرئی علت ظهور آن است...
جسمانیت ،که رنگحال آن،نیت یافته استیعنی رنگ در حالت روحا،روحانیت رنگ،[یا صفت] شیء مورد نظر است... نورکیفیت

حضور ،تقابل سیاه و سفید) 196تا 190ص ،ها و علم میزانانگاري رنگواقع،(کربن» یافته است.، یعنی نور در حالت جسمانیتنور
اي سفید ي صفحهکند. براي همین فرقی ندارد که با جوهر سیاه روگوشزد میتصویریابی عینیتنور را همچون عامل ظهور رنگ یا

رسد که سواد . از این رو به نظر میشودمیله آن تقابلی است که موجد نمود یا تعین جوهر سفید بر صفحۀ سیاه. مسئبا یا ،بنویسیم
، در صفحهو میزان حضور هر یک،ترین مفاهیم طرح شده در هنر خط باشند. کیفیت مواجهۀ سیاه و سفیدو بیاض از اساسی

. دهدتغییر میاثر یک درون را جات نورتموها ونوسان
باید دانست که افراط و «.دوشمیختم یا به اصطالح خوشنویسی خلوت و جلوت و مألخألتوازندر نهایت بهسواد و بیاض توازن 

یا جلوت خلوت ،دلیل پیدایش دیگري نیز خواهد شد؛ به این صورت که اگر در بخشی از صفحه،تفریط در یکی از این دو قاعده
،نکردن یک اصلت یا خلوت خواهند شد. یعنی رعایتداراي جلوهاي صفحه نیز متقابالً دیگر بخش،به همان تناسب،دیده شود

(قلیچ است.» تناسب«بخشی از قاعدة ،سبب پیدایش عیب دیگري خواهد شد و در نظر گرفتن نسبت میان این دو قاعده
) 174ص فرهنگ اصطالحات خوشنویسی،،خانی

کاري ندارد و از این و مألبا تساوي خأل،مشق از آنجا که تمرین نوشتن استاست. سیاهبنا شده عیب مشق بر پایۀ همیناما سیاه
آمیزترین در اغراقژانري که ؛گیردبا نور در میانۀ دو قطب متضاد میتررو در مقام یک ژانر مستقل نیز هویت خود را از بازي آزادانه

. بگذاردد که تنها ردي از گذر نور باقی رانکند و تا آنجا پیش میاثر را تاریک میجهانِمأل،.کشیدن بر روشنی استپردهحالت خود
معادل فارسی ،واژة خورّه«ارزش و اهمیت روشنایی در فرهنگ ایرانی از عهد باستان تا دوران اسالمی بر کسی پوشیده نیست. 

شعبی از در اما )  9ص،سهروردياندیشۀهاي زرتشتی در مایهبن،کربن»(است.نور وآتش ملکوتی خوارنۀ اوستایی یا همان فرخنده
کند. مفهومپیدا میهم تري معانی پیچیده» نور«،اندفلسفه و عرفان اسالمی که باورهاي زرتشتی و اسالمی را با یکدیگر درآمیخته

نوعی  . نور سیاه ناظر بر یکی از مصادیق این پیچیدگی است،شده استتبیین به دقت يالدین کبرکه در آثار شیخ نجم» نور سیاه«
برخاسته از شب تاریک » ناآگاهی«برخاسته از روز روشن و » آگاهی«است که در حد فاصل » شبِ روشن«برخاسته از » ابرآگاهی«

همده است. نجم رازي شمنع اسالم پیامبروي از سپوشیدن آن سیاه در اسالم مکروه است و ست که رنگ انکته اینجاگیرد.قرار می
اما آنچه ،)155ص،انسان نورانی در تصوف ایرانی،کربن»(نور سفید نشانۀ اسالم است«کند که بندي هفتگانۀ انوار اشاره میدر رده

نور سیاه ذات خداوندي «. داندمیاي باطنیمرتبهدارد که سیاهی را واجد شیعیتأویلیریشه در ،خواندمی» نور سیاه«ينجم کبر
به ،یعنی نور شخص مطلق،شود آدمی ببیندچیزي که باعث می،باشیمترکه گفتهشود آدمی بتواند ببیند. دقیقاست که سبب می

نوري که همۀ نورها با آن پدیدار ،(نوراالنوار)آمدنی شود. در این مفهوم است که نور نورهایک موضوع به چشمتواند هیچ رو نمی
)151ص ،(همان.»اما خود نادیدنی است،آورداین نور بینایی را پدید می..هم نور است و هم تاریکی.،شوندمی

قیاس ،دهداستیالي سیاهی بر سفیدي رخ مینفع مشق به ا چرخشی که در سیاهبتوان را میعرفانی/شیعیاین تأویل یا قرائت 
هایی از آثار میرزا محمدرضا کلهر یا علی اکبر خان کاوه و در نمونهویژهبه .ر سیاه استمشق بازنمودي از نوکرد. از این منظر سیاه

تقارن و تناسبی میان گیرد و نه دیگر اثري از چینش متوالی سطرها هست و نه هیچدیگران که سیاهی تمام صفحه را فرامی
حاصل از جلوت یا تراکم را همچون صفتی سلبی یاتاریکیِ،مشقهچنین است که سیا.تر استنیل به مرتبۀ ابرآگاهی آشکار،حروف

بخشد.اي به وسعت نور میدامنهکند و بدان ناکی به امر زیبا بدل میاي عیبگونه



سیاه مشق، میرزا علی اکبر خان کاوه
*

،خوانیمی زشت یا معیوب میبخشیدن را به آنچه بنا بر توافقی تاریخشهامت رسمیت،در تاریخچۀ این مداخالتشدن شاید باریک
که در خروج از ،هاي سنت به نام مدرنیسمنه در مصرف فراورده،آمدهربستی که خط بدان گرفتارفت از بنزیرا برون،ترکندبیش

-اوالو اال بار این امانت را کارن؛اتفاقی که قبل از همه باید در خلوت خالقۀ مشق و مشاق رخ دهد؛خوشگلی به نفع بیانگري است

رماسیون یا ناسازي حروف که در برخی فُبه مصلحت بازار فرو خواهند گذاشت. اَشکالی از د،اگر هم بردارند،هاي مکارة نقاشیخط
یافتۀ ست الگوهاي تقلیلااست. پیداهاي بیرونی اثر انجامیدهطانه در الیهاحترماسیونی معمومًا به رفُ،هاي معاصر رخ دادهتجربه

- گریبان هنرمندان نواندیش را نیز رها نمی،اندها از طریق نهاد رسمی انجمن خوشنویسان حفاظت و ترویج شدههکه ده» حُسن«

اي از خطاطی را جانشین خوشنویسی کرد که در آن فرد قادر باشد الگوهاي زیبایی را توان شیوهکنند. پرسش این است که آیا می
هایی راکه مشخصات فیزیکی و روانی وي بدو و بدین وسیله همۀ امکانات و محدودیتذهنی خویش استخراج یا تأمین کنداز منابع
که بر ،هاي فرديِ برخاسته از آناثري که نه بر سرکوب ناخودآگاه و تفاوت؛در خلق اثري شخصی و متمایز به کار گیرد،بخشیده

هاي روانی یک فرد و به همان ند معرف پیچیدگیتقویت این منبع عظیم و نامشکوف بنا شده است. شاید بدین ترتیب خط بتوا
هاي زمانی به راستی بازتعریف خواهد شد که در معرض رفت و برگشت،نوشتن» خوش«میزان بیانگر آالم و آمال او باشد. مفهوم 

،ه تنها با واکاوي سنتشونده قرار گیرد. البته این چالشی دشوار و پر خطر است کبه درونِ جاري و دگرگون،مدام از بیرونِ تاریخی
در هجر وصل باشد و در ظلمت استکه:گونههم از آنکردن تحریفات آن در راستاي منویات هنرمند ممکن خواهد شد.و رادیکالیزه

.نور

اسالمی-سطح و دور در خطوط ایرانی

میزان دورمیزان سطحنام قلم
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