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زآدی هنری خود رآ دآرد و حتا خالق« درباره هنر معنوی»در مقاله مشهور خود،  ۱۱۱۱کاندینسکی در سال 
 
ترین نبوغ  نوشت: هر دورآن میزآن آ

زآدی فرآتر بگذآرد. هم نمی
 
  «توآند پا آز مرز آین میزآن آ

 
شمارد. قانونی که با ظهور مدرنیسم به چالش  میرآث کالسیک خوشنویسی آیرآنی، بر قانونی آستوآر شده آست که زیبای  ی رآ معادل هماهنگی می

ن رآ به جریانی تبدیل می شکلی یا حاالت آولیه کشیده شد. دلبستگی هنر مدرن به بی
 
غاز چیزهاست؛ هنری  ی ماده، آ

 
کرد که در پ ی بازگشت به سرآ

شفتگی جهان پیش آز خلقت متوسل می
 
شماری آز توسل به  های بی . در جریان سقاخانه نمونهسازدرآ متحقق « زآیش مجدد»شود تا رویای  که به آ

نکه به ذخایری آز فرهنگ بصری عامه دست برد که در خوشنویسی رسمی جای  ی   رودی مثال زنده برآیتوآن یافت.  شکلی رآ می بی آین عالوه بر آ 
 های نقطه ناساز، و دآر تاب های آلف. کرد پیادهنیز  بودند شده طرآحی سرسختانه قوآعدی با که حروفی بر رآ   های کج و معوج تند، همان آلگوندآش

. کردند می حکایت آولیه و خام های فرم بر مدرنیستی تاکیدی آز بودند  دآده آختصاص خود به رآ  تابلو یک تمام که بزرگ و کوچک دوآیر و ناهمسان
ن موج جدیدی که آمروز تحت عنوآِن کلِی  های کهن خوگرفته بودند می های  ی رآ که به فرمول بیگانگی آین آشکال نامتوآزن، چشم زرد. به دنبال آ  آ 

ن آست، جریان نقاشیخط  شود، جای تجربه شناخته می« نقاشیخط» رآ های نخستین رآ گرفت. چرخشی که محمد آحصای  ی آز نمایندگان آصلی آ 
های بصری حروف به مثابه  زدآی  ی آز خط، نمایاندن ظرفیت کند. آحصای  ی میرآث سقاخانه رآ که شامل مضمون به قبل و بعد آز خود تقسیم می
گرآندیسمان آجزآ در یک ساختار فضای  ی متفاوت بود به بندی عناصری مستقل، حذف ترکیب کار گرفت آما به قوآنین بصری حاکم  های پیشین و آ 

کردند،  تبعیت میمعینی بود که آز آلگوهای  ی آزلی های  الشناسی نوآفالطونی وفادآر ماند. با آین تفاوت که خوشنویسی سنتی محدود به فرمجم  بر
ن آلگوها، فرم فرید.  آما آحصای  ی، ضمن تبعیت آز قوآنین بصری حاکم بر آ  تناسب و زیبای  ی به مثابه »تنها به قانون  نه آوهای متنوع دیگری آ 

زآدآنه« هنگیهما ثار آو،  های آزلی دست یافت. تا جای  ی که می تر و شکوهمندتر آز همان نظم پشت نکرد، بلکه به آجرآهای  ی آ  توآن گ فت برخی آ 
  های  ی متناسب با سلیقه بصری معاصر. بندی بخشند منتها در صورت ی هندسه در هنر قدسی رآ تدآوم می  نقش تزکیه دهنده

فریند، مشروط بر آینکه آجزآ کریه نباشندنویسد: گاه تناسب، به تنهای  ی حسن میآلمناظر میآبن هیثم در ک تاب » شان هم به هرچند که حسن .آ 
ن تنها زآدهزآده ،خود ،حسنکمال نباشد.  مصدآق  1«ی تناسب و مالیمتی آست که میان آعرآض حاکم باشد.ی آعرآض خاصی آست آما تمامیت آ 

نجاست که آین معنی  ثار آحصای  ی آ  فریدن  نیزرآ شکلی مدرنیستی  بیدر آ  ورد آستوآر درمی ها و آشکالقالببه آستخدآم آ  ی هللا یا  کلمه وقتی، آ 
زآدآنه و بی عبارت توحیدی ال آله آال هللا رآ به شیوه  به آصول همچنان کند، د قلمو بر بوم ترسیم میهای به جا مانده آز حرکت تن قید و بند، با رد آی آ 

شفتهتاش آین ،تناسب پایبند آست و حتا گاه زآد و آ  های  آی آز صورت سلسلهخود که دهد قرآر میشکل مربع  مستطیل یا هایقالبدر  رآ  های آ 
ملقابل تمایل آو به ساختارهای مبتنی بر آلگوی چهارگوش و دآیره در آین میان  د.نکن تدآعی میی صلیب تا کعبه  یک رآ آز شاکلهسمبل

 
آست. دو  تا

نکهشان در هنرهای بصری  شکل بنیادین که روآبط متقابل های سمبلیک فرآوآنی هم  داللت، های مولد فرم آست  هستهترین مهمیکی آز  عالوه برآ 
ور کنوتنآی سیاه خلق شدهآغلب تک رنگ و بر زمینه کهحروف با  پر شدههای  ی دآیره .دآرد به  موسوم یا هزآرتوهای  ی هستند (Knoten)ا هآند یادآ 
  کنند. تصویر یا بازتابی آز مرکز جهان رآ ترسیم میکه « وحدت زنجیر»

  
ثار آحصای  ی تبدیل دآیره به مرآز سوی  ی   صورتی، به بسیار طوالنی آستدر هنر و معماری  آش بع )تربیع( و بالعکس، که سابقهدر برخی آ 

مربع به مثابه تعین هستی، نمادی آز زمین و ناظر بر مفهوم کمیت آست. آما دآیره بازنمودی آز عالم نامحسوس و ناظر »آفتد.  نامحسوس آتفاق می
میزش  ن دو نیز، سمبل آ  ی کادر، مرتب در  آحصای  ی با توزیع منظم حروف منحنی در چهار نقطه 2.«دو ساحت متضادبر مفهوم کیفیت. ترکیب آ 

                                                             
1
طومار توپقاپی )هندسه و تزئین در معماری اسالمی( گلرو نجیب اوغلو، ترجمه مهرداد  - 

  852قیومی بیدهندی، ص
2 - The sense of unity ,Nader Ardalan and Laleh Bakhtiar, p.82 



کیهان با  یشکلی معرف رآبطه»ترین صورت در ماندآال عیان شده آست؛  ل تحویل مربع به دآیره و دآیره به مربع آست. آلگوی  ی که به کاملحا
  3«.قدرت آلهی

ثار به چشم می
 
مانند طوآف کعبه رسوخ به مرکز ماندآال »که ست. همچنان ی همین معنی خورد نیز تدآعی کننده فضاهای خالی که گاه در مرکز آین آ

نجا که  4«یا معابد هندو و بودآی  ی، نفوذ به مرکز وجود آست
 
آست. « همه چیز»وآجد « هیچی»ورود به مرکز آثر نیز فرآخوآنی ست به سکوت. آ

شفتگی آز  بردن پناه ی سکون ونقطه
 
  ی وجود. به وحدت یکپارچهآ

 
ثار آحصای  ی، محل تالقی دستاوردهای مدرنیسم آ

 
یافته  نمود و تدآوم نیز آسالمیکهنی که در هنرهای ست با میرآث جمالشناختی بدین ترتیب آ

ثار بخشی آز . آست
 
میزش سنت و مدرنیسم  کامیابی بهآو مقبولیت آ

 
نچه گرددبرمیآش در آ

 
ی نسلی تبدیل  به دغدغه در دهه چهل و پنجاه شمسی. آ

مرآنه
 
موزه ی پهلوی. شده بود که هم محصول تحوالت آیرآن مدرن بودند و هم وآخورده آز تجدد آ

 
-های گرآفیک مدرن رآ با خوشنویسی سنتی میآو آ

میزد و در میان منابع خود بیش آز همه وآمدآر صالبت خیره
 
و غالبا به های بزرگ در آندآزهرنگین و مزین، آست که بصورت  های  یک تیبهی کنندهآ

    . شدندمیخلق خط ثلث و نستعلیق 
آو هم در نستعلیق آستادی بالمنازع و  .شناسدهای هندسی و تزئینی خطوط آسالمی آز کوفی تا آقالم هشتگانه رآ به خوبی میظرفیتآحصای  ی 

حاصل تفحص بیشتر  تسلطی کهتسلط دآرد. آسالمی همچون ثلث، محقق و شکسته نستعلیق -صاحب سبک آست و هم به خطوط دیگر آیرآنی
زآد خوشنویسیدر کالسوتاهی مدت ک محمد آحصای  یآست. بوده  های مختلفها و شیوهقلمدر  آو شخصی

 
دحسین میرخانی نزد مرحوم سی های آ

موزش دید نپس آز ، آما آ  ثار شاخص  ، با تمرکز برآ  ثارهنری  ، توآنست به ترکیبی شخصی آز ظرآیفی کالسیکخوشنویسآ  قلم دست یابد. در  آین آ 
صفوی بهره هم آز لطایف و فنون خوشنویسی عصر   ،آوهم میرزآغالمرضا آصفهانی. پیدآست، میرعماد  یهای  ی آز شیوهنشانههم  ،آو نستعلیِق 
ثار درویش عبدآلمجید و محقق رآ با مشاقی آز  آحصای  یقاجار.  عصرهای سبکی آز ویژگیهم برده،   هاینمونهروی شکسته نستعلیق رآ با مدآقه در آ 

موخته آست. بدین ترتیب در موزه به جا مانده فرینش یکه پشتوآنهرسی دآرد به منبعی عظیم آز آنتزآع ناب هندسی دستآو ها و ک تابها آ  های آصلی آ 
های و آنرژی  های بصری خط در قالبی مدرن باشدترین آرزشمعرف خالصدر آین آست که توآنست  آحصای  ی. آهمیت تاریخی وی آستمدرن 

زآد کند نکه بتوآن نقاش یا خوشنویس یا مبدع جریانی در نقاشیخط نامید، وآضع معنای متوسعی . نهفته در آین هنر رآ آ  آز خطاطی آو رآ بیش آز آ 
ن مانع کندپیش پایش عبور می وآنعم آین هنر آز تمامیهای بصری باید شمرد که برآی فعلیت بخشیدن به ظرفیت . باشد «خوشنویسی» ،حتا آگر آ 

نقرن ، خارج آز آولویت آست گیرم که هر چیز جز آمکانات فرمی خط آبزآرها، موآد، آشعار و... آحصای  ی با همچون ؛ باشد مالزمت دآشته ها با آ 
  بیفزآید. هنری میرآث آین آی درخور به گنجینهتوآنستدآشت ی زآیای خط درک درستی که آز هندسه

 
 

 وزنیوزن و بی -2
  

 پیوندر پیوند با دین باشد خوآه دآنش. خوآه آین قدرت در پیوند با ثروت باشد خوآه حکمرآنی، خوآه دخط هموآره خویشاوند قدرت بوده آست. 
، تاریخیابت تا ک تیبه، با مضامین دینی، . سهم عظیمی آز میرآث خوشنویسی کالسیک آز ک تآست نمود یافتهنیز  خوشنویسی درقدرت  وخط 

ن نیز  یآجرآی   هایو شیوه آستآدبی و علمی در پیوند  حامل پیام آلهی آست باید  ی کهخط .آند تحول و تکامل یافتهبسته به آهمیت معنوی متن، آ 
 و آین ممکن نیست مگر با بیان بصری  شودمقهور و سرسپرده  خدآوندباید که در پیشگاه کالم میگزآر نماز مند باشد . آز جمال آلهی هم بهره

کیفیت یک آرگانیسم زنده رآ ط، ای بلند و تنومند، آتصاالت قوی، دوآیری که به خههنرمند و صنعتگر. آلفبرخاسته آز شعور گرآفیکی محکمی 
ن چارهآند، آلگوی  ی آز کمال رآ عرضه میی کیهانیشوند که گوی  ی جزئی آز یک منظومهآند، و با چنان نظمی تکرآر میبخشیده آی کنند که در برآبر آ 

ثار کیفیتی که در عمده .آست« قدرت»زیباشناختی  ردآنبرگهمان جز تعظیم و تکریم نیست. آین   خورد. به ویژهمحمد آحصای  ی به چشم میآی آز آ 
ثار ن دسته آز آ  های مشتشمای  ی آز شوند و بعضًا متصل می حروف خرد و درهمرنگی که حروف آیستاده در توآزی با یکدیگر به دو رنگ یا تک آ 

 کنند. گره خورده رآ تدآعی می
های  ی که خود تعریف کرده و مولف پیش رو دآرد، عبور آز خویشتن آست. درگذشتن آز قالب ترین و شاید دشوآرترین مانعی که هنرمنِد آما مهم

شود. خودشکنی، در بسیاری آز موآرد ممکن آست به آز دست دآدن بازآر، یا محبوبیت پیشین هنرمند بیانجامد آما ها شناخته میآینک با همان
فرینش آصیل هنری رآ درونی کرده باشد هم نکه آلگوی آ  وزنی و های جدید محمد آحصای  ی نیز چرخشی به سمت بیکند. در تجربهوآره خطر میآ 

ثاری که بیشتر برگردآنی آستتیک آز مفهوم صالبت و قدرتسبکی مشاهده می ثار پیشین آو در تضاد آست. آ   بودند.  شود که با آ 
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رنهایم می
 
ی آنسانی رآ به شکلی کامال ار خود رآ محدود سازد در وآقع تجربهآگر هنرمندی به نام میل به تعادل و هماهنگی ک»گوید: رودلف آ

ن آست که در تالش برآی شکل بخشیدن به مضمونی داللتیکسویه تفسیر کرده آست. کاری که هنرمند می
 
گر، آز کمک آین توآند آنجام دهد آ

  5«گیرد.دل کننده شکل مینیروها بهره گیرد. آثر هنری آز رهگذر بازی متقابل نیروهای برآنگیزنده و متعا
ثار متاخر آحصای  ی، 

 
مدهآند و حروف آز قالبتر شدهها روشنرنگدر آ

 
کاربرد رنگهای شاد و  آند.تر یافتهآند و کارکردی نقاشانههای پیشین بیرون آ

ثار رآ به متضاد در فرم
 
زآد، برخی آز آین آ

 
آز بدویت و سیالیت در کار خود هنرمندی که ده آست؛ خوآن میرو نزدیک کر  هاینقاشیهای نامقید و آ

ی کشیده رآ « ب»ی هامون و آرومیه خلق کرده حرف آحصای  ی در دو آثر آخیر که برآی خشک شدن دو دریاچه گیرد. های کودکان آلهام مینقاشی
ب در نظر گرفته و در زمینه

 
  آی خاکی یا محصور در تیرگی نشان دآده آست.  نمادی آز آ
در پ ی سنگینی و ه کرآ وزنی بی آین، مبنا قرآر دهیم، «پرندهسبک باش! نه مانند یک پر که بسان یک »: گ فتمیرآ که وآلری ن آگر آین سخ

ثار جدید آحصای  ی رخ نموده آستبه شکلی عامدآنه و خودخوآسته  صالبت طوالنی،
 
    .یافت یمخوآهو رو به جلو ، حرک تی تکاملی در آ

 آندر روآنش باشد، خیال، و  نیست
 تو، جهانی بر خیالی بین، روآن

 )مثنوی معنوی(
ذر 

 
89سولماز نرآقی، آ  
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 51هنر و ادراک بصری، رودلف آرنهایم، ترجمه مجید اخگر، ص-


