
 

 نامه علمی، دانشکده هنر؛ دانشگاه شهید چمران اهوازفصل

 زدایی در سنت خوشنویسی ایران )مطالعه موردی آثار سیاه مشق میرزا غالمرضا اصفهانی(جستاری درباره آشنایی

 ۷۶-۶۷        ۱۴۰۰ پاییز، 2۵دوره دهم، شماره  

67 

 آرمان داودی آب کنار۱     شمس الملوک مصطفوی۲ 

 ،۰۲،۱۲۱۴۰۰تاریخ پذیرش:     ،۱۱،۱۱۱۴۰۰تاریخ بازنگری:     ۱۲،۷،۱۴۰۰تاریخ دریافت: 

.................................................................................................................................................................................................................................................... 
20.1001.1.23224622.1400.10.25.5.8: DOR    17376PYK.2022./10.22055  :DOI 

URL: paykareh.scu.ac.ir/article_17376.html 

.................................................................................................................................................................................................................................................... 

زدایی در سنت خوشنویسی جستاری درباره آشنایی(. ۱۴۰۰. )الملوکداودی آب کنار، آرمان و مصطفوی، شمس :ن مقالهارجاع به ای

 .۷۶-۶۷ صص. (،۲۵)۱۰، پیکره. ایران )مطالعه موردی آثار سیاه مشق میرزا غالمرضا اصفهانی(

 .................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

 

 

زدایی در سنت خوشنویسی ایران )مطالعه موردی آثار سیاه مشق جستاری درباره آشنایی

 میرزا غالمرضا اصفهانی(
 چکیده

ها کرد که در آن اصفهانی اشارهتوان به سیاه مشق قاجاری از نوع کارهای میرزا غالمرضا نویسی میهای خوشاز میان گرایش بیان مسئله:

های مختلف خوشنویسی سنتی به رغم گرایانه در این آثار بر خوانش ادبی آن ترجیح داده شده است. حال آنکه در گرایشهای بصری فرمجلوه

های میرزا غالمرضا، بعضاً کاربرد مرسوم نوشتار اند. اما در سیاه مشقحروف و عبارات به نیت خوانش متن مطرح شدهتفاوت در بیان بصری، 

زدایی از عملکرد متداول خوشنویسی تلقی در درجه دوم اهمیت قرار گرفته یا به کلی نادیده گرفته شده. در این نوشتار این آثار نماد آشنایی

های میرزا غالمرضا و برخی از معاصرین وی در اواخر دوره قاجار ا تحلیل برخی مصادیق شاخص در آثار سیاه مشقگردند. این مقاله بمی

 ها بپردازد.های فرمالیستی و انتزاعی آنکوشد تا از منظری نو به جنبهمی

 این پژوهش است. شده، هدف های یادمشقطور اخص سیاه گرایانه در خوشنویسی سنتی و بههای فرمبررسی و بازخوانی گرایش هدف:

ای تحلیلی با تکیه بر مطالعات میدانی و منابع مستند کتابخانه-صیفیصورت کیفی ارائه شده به شیوه تواین پژوهش که به ش:روش پژوه

 های خود را بیان نموده است.یافته

گیری عناصر خوشنویسی از متن ترکیبی کارهای نستعلیق در بهمشقکه سیاه  است های این نوشتار برشمرد اینتوان از یافتهچه میآن :هایافته

های نوشتاری منجر کید بر فرمکاربرد نیز تأکنند که با معیارهای معمول و متعارف سنت خوشنویسی تفاوت دارد. از لحاظ موزون را ایجاد می

 انایی متن است.موریت مرسوم آن یعنی خوزیباشناختی خط بدون توجه به مأبه جذابیت و رویکرد 
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 مقدمه
که به عنوان محملی برای دلیل آننویسی بهین انواع هنرهای سنتی ایران، خوشدر مقاطع مختلف تاریخی از ب

گرفت، بیش از سایر هنرها مورد عنایت و توجه خاص قرار آیات مصحف الهی و احادیث مورد استفاده قرار می

ده قرن با فراز و نشیب فراوان از نظر کیفی به سطحی دست یافت که به عنوان زدر طول سی وشنویسیخداشت. 

چند بسیار  . مطالعات انجام شده در حوزه زیباشناسی خط هرتلقی گردید هنر قدسی و آئینی معیار و شاخص

های فرمالیستی در خوشنویسی هموار شمار هستند؛ اما زمینه را برای پژوهش درباره گرایشمحدود و انگشت 

، عالوه بر های نقد ادبی در روسیهترین مکتبگرایی ( به عنوان یکی از مهم) صورت۱. ظهور فرمالیسم اندکرده

گذاران این . بنیانعت گسترش یافتر قرار داد و به سرثینیز تحت تأ شناسی به تدریج سایر هنرها راادبیات و زبان

موضوعی زبانی  ، ادبیات را صرفاًشناسان برجسته روس بودنداز زبان که غالباً ۲« شکلوفسکی»نظیر مکتب 

های سیاسی، اخالقی، اجتماعی و روانشناسانه نباید در نقد یک اثر ادبی . آنان معتقد بودند برداشتدانستندمی

تر اینان برای شکل و قالب ؛ به بیان روشنست باید از نظر زبانی بررسی شوندنخ لحاظ شود و این آثار در وهلة

گرایان روس از بنیاد به تفاوت بین فرم و محتوا نیز اعتقادی چند که فرمیش از محتوا ارزش قائل بودند. هرفرم( ب)

( ماندگار یژگی آثار ادبی )و هنریترین ودانستند. از منظر ایشان مهمها را جدا از هم نمیطور کلی آننداشته و به

. به از باورهای متعارف و تکراری بود زداییها در خلق فضایی برای آشنایی، رویکرد آفرینندگان آنو تأثیرگذار

زدایی و زدودن غبار عادت از چشم مخاطب تلقی های روس اساساً کار هنرمند آَشناییتعبیری از منظر فرمالیست

نویسی هنرمندان در بسیاری از مقاطع تاریخ هنر طور اخص خوشجسمی و کاربردی و به. در هنرهای تگردیدمی

های این امر را در آثار خود به ایران نگاهی متفاوت به قیود صلب قوانین موضوعه داشته و با ظرافتی خاص جلوه

بازنمایی یا فرانمایی خود  آثاری از تاریخ هنر که به جنبه»گرایی در هنر صورت . بر اساس نظریهاندنمایش نهاده

های بازنمودی و بیانی آنان که ویژگی اند چرادلیل خصوصیات فرمی خود محل توجه بودهاند نیز در اصل بهشهره

 ، نه صفات ذاتی بلکه صرفاًهای بازنمایی و فرانمایی هنرتصور نظریه پردازان معتقد به نظریه خالفبر برخالف تصور

 .«هاست، فرم یا ساختار صوری آنتنها صفات ذاتی آنان همانا صورت از این بابت کهها هستند صفات عرضی آن

گرایان غیر از نویسی سنتی ایران با نظریه فرمهمراستایی و تطابق بخشی از خوش (۱۶۹ ص. ،۱۳۹۲پور،)عوض

اهمیت است که این نگاه گریز و دارای هویتی مستقل از این جهت دارای  گرایانه با رویکردی معناهای بیانجنبه

، هیئت و کالبد خط به آوا و کلمه»گیرد. به عنوان محملی برای متن( قرار می) نو در تقابل با عملکرد متعارف خط

کلمه ، اهمیت معنا و ارزش کند. عالوه بر ایننویسی صورتی محسوس از ذوق را به آن دو عرضه میدهد و خوشمی

ی بیشتری به معنا ارجاع دهند تا با رمزگونگپذیری علم کالم به واژه قداستی میویلدر سنت و نیز حداکثر توان تأ

ترکیب و تناسبات  ، نحوةاز نظر هندسه و شکل –در گذار تکاملی خود–نویسی داده شود. اگرچه هر سبک خوش

بداهه آمده است؛ ولی این الزامات در هم نهادگی با آزادی عمل در  ، تحت قوانین سخت و محکمی درحروف

 (۳۳۱، ص. ۱۳۹۸)کمالی دولت آبادی،  .«استایرانی شاخص کرده خوشنویسی را در سنت هنر  نویسی،

نشان از آن  ۳ویژه آثار میرزا غالمرضا اصفهانیینی در قطعات سیاه مشق نستعلیق اواخر قاجار بههای تزیگرایش

از ساحتی به ساحت دیگر قدم نویس یا کاتب و در جایگاه هنرمند یدآورندگان این آثار در مقام خوشدارند که پد

ر هنر معاصر تاریخی تطو شکن فصل جدیدی را در سیر این نگاه نوآورانه و در عین حال ساختارگذارند که می

 گرایانه خطهای فرمچگونه جلوه که دهدرو پاسخ می. در همین راستا این پژوهش به سؤاالت پیشدگشایمیایران 

چگونه شیوه سیاه مشق نستعلیق یاد شده در  ونویسی تلقی گردد؟ زدایی در هنر خوشتواند تعبیری از آشناییمی
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در خصوص ضرورت انجام این پژوهش باید گفت  گیرد؟های کاربردی متداول خوشنویسی قرار میتقابل با صورت

گرایانه خط های فرمداشته و کمتر به جنبهنگارانه اکثر مطالعات انجام گرفته در این مورد، رویکردی تاریخ

خوشنویسی  گرایانه درهای فرمبصری گرایش سویه مغفول در تحقیقات پیشین، بررسی هویت مستقلاند. پرداخته

هایی از نشانگان دیداری )ترکیب ناخوانای حروف( مطرح جلوه فارغ از قید خوانش متن صرفاً است که در آن

 شود.می

 

 روش پژوهش
ای و مطالعه بصری تحلیلی سامان یافته و با استفاده از منابع کتابخانه-پژوهش به شیوه کیفی و بیان توصیفی این

های شاخص آثار سیاه مشق به نتیجه رسیده است. آثار مورد نظر در این پژوهش محدود به عنوان نمونه نمونه

وی در اواخر عهد قاجار محفوظ در های میرزا غالمرضا و معاصرین موردی قطعات خوشنویسی سیاه مشق

های معتبر است. برای تهیه منابع تصویری به مجموعه سعدآباد تهران )موزه خط و های خصوصی و موزهمجموعه

المعارف سسه کتابخانه و موزه ملی ملک و نیز موزه ملی ایران )دوران اسالمی( و نیز مرکز دایرهمؤکتابت میرعماد(، 

 خطی و آثار فرهنگی هنری دکتر محمد صادق محفوظی( مراجعه شده است. )موزه نسخ شناسیانسان

 

 پیشینه پژوهش
گران است که عمدتًا پژوهش نگارانه و غیر تحلیلی اکثرنکته قابل توجه در بررسی پیشینه این پژوهش، نگاه تاریخ

 تصویری سیاه مشق درهای ظرفیت»( درمقاله ۱۳۹۰) «رشوند»اند. از زوایای دیگری به موضوع پرداخته

ها در بخشی های بصری قطعات سیاه مشق و کاربرد آنبه نشانگان تصویری، امکانات و قابلیت« تایپوگرافی معاصر

کند که در مواردی وجوه مشترکی در نگاه مستقل به ماهیت از آثار گرافیکی معاصر نظیر تایپوگرافی اشاره می

نقش »( درمقاله ۱۳۹۵)« مقبلی و حسینی»خورد. به چشم میالذکر بصری خط پژوهش حاضر و مقاله فوق

ثار آیند خلق آاز منظری تاریخی به بررسی فر« غالمرضا اصفهانی ناخودآگاه دیدمانی در آثار سیاه مشق میرزا

د پردازنسیاه مشق میرزا غالمرضا اصفهانی با اتکا به کیفیات فرمی آثار و ارتباط و پیوند با ناخودآگاه هنرمند می

شناسی جریان»( در مقاله ۱۳۹۳)« تیموری»که به عنوان نگاهی بدیع و خاص در روند پژوهش حاضر کارساز بود. 

های اجتماعی مناسب برای رشد و رونق خوشنویسی در عهد قاجار و به ایجاد زمینه« خوشنویسی در دوره قاجار

« تیموری»همچنین  پردازد. عاصرین وی مینویسی هنرمندانی چون میرزا غالمرضا اصفهانی و م شیوه نستعلیق

سبک خوشنویسی ها و امتیازات ویژه به ویژگی« زیباشناسی در شیوه میرزا غالمرضا اصفهانی»( در مقاله ۱۳۹۰)

در سیاه مشق با تعبیر یک اتفاق انقالبی در خط در راستای خلق عناصر زیباشناسانه فارغ  میرزا غالمرضا خصوصاً

باشد با این تفاوت که گرایش پژوهشگر بیش از های متعدد با پژوهش فعلی مین( دارای زمینهاز قید ادبیات )مت

 یمینی»تکاملی سیاه مشق معطوف بوده است.  های فنی و سیرهای فرمالیستی( به جنبهمباحث نظری )گرایش

نویسی عصر در تغییر سبک خط نستعلیق در خوش ثربررسی عوامل مؤ»( در مقاله ۱۳۹۵) «پناهیشریعت و

های متداول خوشنویسی در دوره قاجار به روند بازگشت هنرمندان خوشنویس به سیر تحول تاریخی سبک« قاجار

نویسی ویژه در سیاه مشق، کتیبه و مهر ها و ساختار خط بهها در قالبهای گذشته و تغییرات و نوآوریبه سنت

طور به« زیبایی خط فارسی»( در کتاب ۱۳۹۸)« حصوری»اطالعات تاریخی مفیدی است.  پردازند که شاملمی
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ینی در خوشنویسی پرداخته که نگاه زیباشناسانه نویسنده رش آن و نیز تزیهای خط و گستاجمال به دگرگونی

ضر بدون نگاه که مقالة حاتوضیح این رود.صی در این زمینه به شمار میهای تخصصورت خط از معدود پژوهشبه

طور نویسی )سیاه مشق( بهخاص از خوش های متداول نگارش و امکانات بصری گرایش)تکنیکال( به شیوه فنی

پردازد. بررسی اند میالذکر خلق شدههای فوقطور کلی در قالبهای فرمالیستی آثاری که بهمشخص به جنبه

ها ها و به طریق اولی مقایسه این روشمنظر فرمالیستتطبیقی این آثار با الگوهای مطرح شده در نقد ادبی از 

 شود.، دیدگاهی نو محسوب می۳دارگرا در نظریه فرم معنابه عنوان رویکرد اصلی هنری در آثار فرم

 

 شرحی بر سنت خوشنویسی

این  خوشنویس است و این امر گاه باعث هایمند و متکی به مهارتخوشنویسی به لحاظ ماهوی هنری قاعده

تری نیز هنری مطلوب تر خلق شوند لزوماً از بارچه ماهرانه گردد که آثار خوشنویسی هرتلقی غلط می

قابل نمایش با حروف  صوریبسیاری از مفاهیم مبانی هنرهای تجسمی از نظر طور کلی برخوردارخواهند بود. به

شامل دو بعدی( و با توجه به ساختار بصری خط در سطح ) عناصراین  .هستند )در مقام فرم محض( الفبا

در همین راستا و  اندهای بنیادین تجسمیلفهسایر مؤ (، قدرت، نظم و آهنگ )ریتم حرکت، ضرببندی، ترکیب

های حروف خوشنویسی شده در شوند. از فرممی های دیداری ساده یا پیچیده مشاهدهفرمبر اساس نشانگان خط 

در در واقع خط  .رودف عادت مألوف خوانایی یا انعکاس مضامین مختلف انتظار نمیاین ساز و کار، بر خال

های بارز هنر انتزاعی امروز وجه در ضمن از میان جنبهنظر است.  در اینجا مد ترین تجلی آنترین و مستقلخالص

خوشنویسی هنر  طور کلیاین در حالی است که به ؛گریز آن همواره مورد توجه منتقدان بودهساختارشکن و قاعده

گرا و کاربردی است و همنشینی حروف و کلمات در زیباترین تناسبات متن محور، بیان به لحاظ ساختار هنری

ها در ویژگیاین  چند ند. هرکنارزشمند دعوت می نمایشی باشکوه از مضامین فاخر وبیننده را به تماشای بصری 

هایی از رویکرد تجریدی )مانند سیاه مشق نستعلیق( جلوه در مواردی خاص اما ؛نسبتی با هنر انتزاعی نداردتئوری 

رضا اصفهانی با فراتر مانند میرزا غالم نویسانخوشدر اواخر دورة قاجار، برخی از  .شوددر فرم خط مشاهده می

خلق آثاری  شوند که باهای نوشتاری نائل میای از درک بصری فرمرفتن از مرزهای سیاه مشق تمرینی به درجه

نگاه هنرمند خوشنویس  مقطع. در این یابندهای دارای هویت مستقل بصری دست مییگانه متکی بر ترکیب فرم

در قالب کلمات یک یا چند سیالبی( ( یا ترکیبی )تک حرفصورت مستقل و مجزا )نویسی آشنا بهبه عناصر خوش

گردد. اشکال صوری حروف به عنوان زمینه اصلی ی میدر سیاه مشق فراتر از ساز و کاری تکنیکال و ماهرانه تلق

، هاها است که از در هم تنیدگی فرمها و حتی نقطه گذاریها و قوسبدل به نمایشی خیره کننده از کشیده

شوند. همانگونه که از منظر فرمالیسم روسی زبان بندی و ایجاد تناسب در فضاهای بین حروف حاصل میترکیب

اش عطف توجه به خود در مقام زبان است و ای از ارتباط را ندارد، بلکه وظیفهیات( هیچ دغدغهشاعرانه )در ادب

النفسه یافته است. با دلیل نهادینه شدن زیبایی در آن کارکرد متعارفش را از دست داده و اعتباری فیهمچنین به

از قوانین و اصول خوشنویسی و عملکرد  عدول توان چنین استنباط کرد که نهایتاً الذکر مینگاهی به موارد فوق

زدایی در نقد ادبی و مکتب فرمالیسم گرایانه در خط یادآور دیدگاه آشناییفرم خارج از عرف رایج و نیز نگرش صرفاً 

 است.
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 زدایی در آفرینش هنرین آشناییتبیی
زدایی به مفهوم عام است آشناییخارج شدن از دایرة عادات تکراری زندگی روزمره در عالم هنر به نوعی مصداق 

. این فرایند دستمایة آفرینش اکثر آثار ادبی و هنری گرددکه منجر به ارائة مفهومی نو در چارچوب اثر هنری می

زدایی . در واقع در جریان سازوکار آشناییوآورانه و گاه ساختارشکن شده استهایی ناست که در هیات کوشش

. کنداندازی متفاوت معطوف میهای جاری به چشمد و ذهن مخاطب را از واقعیتگیراست که اثر هنری شکل می

آیند اما هنر می صورت خودکار درشوند و بهطور مداوم فرسوده می، صناعات ادبی به۴«اشکلوفسکی»به عقیدة »

زدایی با داللت آشناییزدایی است. تر کند و این معنای آشناییکوشد تا دید ما را تازهناپذیر میبه شکلی خستگی

ها نائل تری از آنصرف امور به درک واقعی جای شناساییداردمان تا بهمالوف بر آن میسازی واقعیت بر بیگانه

هایی از درهم تنیدگی فرم و محتوا در شعر و هنرهای تجسمی در گفتمان مثال (۳۰، ص. ۱۳۹۳)موسوی،  .«آییم

در واقع اگر یک کار هنری توجه را به فرم خودش جلب کند، نتیجتاً فرم »شود. های روس مشاهده میفرمالیست

. این دیدگاه شودشود زیرا فرم هم یک بخش از آن چیزی است که بیان میبه بخشی از مضمون آن اثر تبدیل می

ها ند بلکه آندهها ما را به جهان خارج ارجاع نمیانتزاعی مشهود است زیرا این قبیل نقاشی های کامالًدر نقاشی

ها دارند تا به فرمشان توجه کنیم، زیرا تمامی آن چیزی که آنها ما را وا می. این نقاشیهستندتنها در خودشان 

  (۴۷، ص. ۱۳۹۱، )برتنس .«کنند فرم است و بسعرضه می

 

 مرور اجمالی تحوالت هنر خوشنویسی در دوره قاجار
طور های هنری و بهثبات، فعالیتق و در دورانی پرآشوب و بی.ه پس از فروپاشی حکومت صفویان در سده دوازده

و فرزندان  ۵نویسی رو به افول گرایید. به تدریج در دوره قاجار توجه حاکمان از جمله فتحعلی شاهاخص خوش

 همه اقالم خط به جز کوفی و محقق از رونق دوباره برخوردار شد. در این دوره کیفیت خط نویس او، تقریباًخوش

ها و ساختار های نو در قالباتفاق دیگر، حرکت» .به دوره صفوی ارتقاء یافت های خطی نسبتدر کتابت نسخه

توان در آثار میرزا غالمرضای اصفهانی، ویژه در سیاه مشق، کتیبه و مهر نویسی، که این تحول را میخط بود. به

 (۲۲. ، ص۱۳۹۵شریعت پناهی، و  )یمینی .«مشاهده نمود ۸و میرزاعمو ۷، میرحسین ترک۶میرزا کاظم تهرانی

های زیباشناسانه( و جنبههای بدیع )چه از لحاظ خلق ترکیبسیاه مشق  توجه خاص به خط نستعلیق و خصوصاً

نویسی انداز نوینی از خوشگرایانه( به منزله چشمهای فرمجنبهل دادن هویت بصری مستقل از متن )چه از نظر شک

: خطاط وجه ادبی خط را حذف کرد و به خطاطی ق نویسی یک اتفاق انقالبی رخ داددر سیاه مش»بود.  عصردر این 

های نوشت، به علت محدودیتهم برای ساخت سطر و کتابت می محض رو آورد. حروف و کلماتی که در کنار

رها شده و نوعی آزادی مطلق  کرد، در این مقطع از قید و بند ادبیاتبایست از الگوی خاصی پیروی میشدید می

زد، خلق عناصر زیباشناختی ای جدید میآزاد دست به تجربه ای کامالًدست آورد. خطاط با دستیابی به زمینهبه

هایی از حروف و کلمات، ساخت فضاهای پر و خالی و استفاده از جدید که تاکنون وجود نداشته. پیدایش ترکیب

شد که در ساخت و پرداخت سیاه مشق منجر به آفرینش حروف و کلماتی می های این فضاها، آزادی عملجلوه

دیگر در بند وجه ادبی مسئله نبود. عناصری ناب و آزاد و در نهایت زیبایی، حروف و کلماتی که تاکنون در قید 

دیدی را بردند، بار دیگر رها شدند و رقص و سماع جبندی برای کتابت به سر میساخت جمله و در زندان کرسی
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آید. نستعلیقی که نقطه تکامل تجربه کردند. سیاه مشق از این نظر یک گام بلند تکاملی در نستعلیق به شمار می

 (۳۸ص. ، ۱۳۹۰ )تیموری، .«خطوط قبل از خود است

 

 سیاه مشق
گرایی در سیر تحول تاریخی و ساختار های کمالجلوه: گرا در سیاه مشق نستعلیقیری فرمنظام تصو

های نگارش شناسانة خط نستعلیق مشهود است و این روند تکاملی تنها با تنوع لحن بیان بصری و سبکزیبایی

نویسان برجسته ممکن شده است. در نگارش خط نستعلیق، خوشنویس از دایرة قیود متصلب و دست و پا خوش

ه پیش آفریند کنواز میهایی چشما فرمهگیر خط فراتر رفته و با ایجاد ترکیبات بدیع و تلفیق اتصاالت و کشیدگی

خطوط اسالمی »هایی از خالقیت و پویایی ذهن خوشنویس است. نویس باشند جلوهاز آن که بازتاب مهارت خوش

، دار، مستقیم، زاویههای هندسیصورت اند: الف.شناسی دارای درجاتی از دو کیفیت کلی و متفاوتاز نظر ریخت

، اعتدال و توازن بیشتری را های عمودی در حروف ایستایل شکل که با کشیدگیگوشه و مستطشکسته، راست

، های مایل و کشیده، منحنی و مارپیچصورت (، ب.های نگارشی مختلف خط کوفیمانند سبکدهند )نمود می

وانی مانند خطوط دی)کنند ، روحیه و تعمق بیشتری را ایجاد میروان که با سیالیت شکل خود آرامشمستدیر و 

رفیت خود در نویسی بنا به ظهای فضا، هر سبک خوش. در ابعاد و نسبت(و تعلیق یا نستعلیق و شکسته نستعلیق

ینی در فضای و جلی )پر از جزئیات و حرکات تزی ابعاد کوچک( ینی، درحرکات تزی یات ودو نوع خفی )بدون جزئ

در سیاه مشق، خوشنویس  (۳۳۲ ص. ،۱۳۹۶بادی ، )کمالی دولت آ .«شودمنفی حروف، در ابعاد بزرگ( نگاشته می

های صفحه یا کادر )سواد و ها و سپیدیکوشد تا با توجه به وزن سیاهیبا ترکیب و تکرار حروف آشنای الفبا می

بیاض( و ضرباهنگ حروف تکرار شونده، ترکیبی موزون و هماهنگ ایجاد نماید. در این فرایند هدف نهایی خوانایی 

حروفی است که به صورت تک حرف یا در کنار هم  چون هندسة نوشتاری در سیاه مشق مشتمل برمتن نیست و 

بندی کنند، آزادی عمل خوشنویس در ایجاد ترکیبذهن مخاطب تداعی می هجاها و آواهایی آشنا اما ناخوانا را در

برای  رم زیباشناسانه اساساًکید بر فه شکل تأگردد. رویکرد هنرمند بنواز میمناسب منجر به خلق آثاری چشم

، چشم بیننده به سمتی شدهخوان نوشته صورت سختمخاطبی که قادر به خواندن متن نیست یا متن تعمدا به

. این نگاه در قطعات سیاه مشق جست و جو کند شود که انتظاری به جز خوانایی )یا فارغ از آن( راهدایت می

نویس صفحاتی را محض تمرین و مشق خط پر از ر مواردی که خوشخوشنویسی ایران جز دنوآورانه در تاریخ 

 )نمودار .نمود تا از حداکثر استفاده را از سطح کاغذ کمیاب کرده باشد، مسبوق به سابقه نیستحروف مکرر می

 (۱، تصویر شماره ۱

 

 

 

تقسیم آثار خوشنویسی سنتی به  .۱نمودار 

 . متن محور و محتوا محور

 .۱۲۹، ص. ۱۳۹۱ژاد، نکرمانی: منبع
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(، کتابخانه و دوره قاجارق به خط میرزا غالمرضا اصفهانی )قطعه سیاه مش .۱صویر ت

  http://malekmuseum.org: ک. منبعموزه مل

 

زیباشناسانه به عناصر خوشنویسی در سیاه  گرایانه و صرفاً نگاه فرم: های بصری سیاه مشق نستعلیققابلیت

شود مشق به عنوان قالب مستقل و حتی نامتعارف به لحاظ ساختار، رویکردی فرمالیستی در سیاه مشق تلقی می

که از نگاه منتقدان و کارشناسان به آثار مدرن و پیشرو شباهت دارد. چرایی ظهور و بروز این نگرش در بادی امر 

غالمرضا اصفهانی و  های میرزاخط نستعلیق معطوف است. البته این نکته در سیاه مشقبه هندسة نوشتاری 

 اند. پیروانش اهمیت دارد که در نگارش سیاه مشق، فرم زیبا را فدای خوانایی نکرده

 

 

 

 

 

 
جلی اثر قطعه سیاه مشق  .۲تصویر 

(، میرزا غالمرضا اصفهانی )دوره قاجار

  .مجموعه سعدآباد تهران

  http://sadmu.ir: منبع

قطعة سیاه مشق به خط میر  .۳تصویر  

حسین خوشنویس باشی )عهد قاجار(، 

 حروف ابجد، مجموعه خصوصی. 

  http://artworkshop.blogfa.com: منبع

سیاه مشق نستعلیق جلی به خط  .4تصویر  

میرزا محمد کاظم )دوره قاجار(، مجموعه 

  خصوصی.

 http://artworkshop.blogfa.com :منبع

 

های دور و حروف تخت در ای طوالنی دارد که به گواهی تاریخ تناسبات و نسبتزیبا نویسی در نستعلیق پیشینه

به پای ادبیات  خط نستعلیق این ویژگی را در ناصیه خود داشته است. الزم به یادآوری است که خط نستعلیق پا

ای برای انتقال مفاهیم مکتوب بوده است. ساختار هندسی خاص نستعلیق یگانه وسیلهغنایی و عارفانه ایرانی 
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هایی رقصان ( متکی بر عناصری است که در فضای مرسوم خوشنویسی سنتی، به فرمها)مانند اتصاالت و کشیدگی

است. در قطعات شود و از این منظر تداعی کننده زبان بصری هنر انتزاعی و پیچ در پیچ در سیاه مشق بدل می

 سیاه مشق نستعلیق نوادر و نوابغی چون میرزا غالمرضا اصفهانی، میر حسین خوشنویسی باشی )میرحسین ترک(

)تصاویر . رسدو میرزا محمدکاظم چیدمان بصری حروف با ترکیب حروف بدون اولویت خوانایی متن به اوج می

 (۴و ۳، ۲شماره 

غالمرضا به عنوان  ترین خصائص میرزااز مهم: میرزا غالمرضا اصفهانینشانگان دیداری در آثار سیاه مشق 

واسطه نبوغ ذاتی و ذهن باز خود در تسلط و اشراف بر ای است که وی بهیک هنرمند خوشنویس موقعیت یگانه

او با نوشت. اقالم مختلف نظیر نستعلیق و نستعلیق شکسته داشت، چنان که از قلم غبار تا کتیبه را به کمال می

وارد کردن قلم جلی )باالتر از قلم مشقی( در خط شکسته به خلق آثاری پرداخت که تا پیش از وی سابقه نداشت. 

صالبت اجرا، رعایت اصول تجسمی و گزینش  اوج زیبایی و خالقیت در آثار وی قطعات سیاه مشق است که از نظر

رضا اصفهانی از میرزا غالم»فاصله بسیار دارد.  ار تاریخیو ترکیب دقیق نشانگان دیداری با تمام آثار مشابه در ادو

سالگی به مرحله کمال و پختگی در نظام هندسی خط رسیده و یک شیوه بدیع و انتزاعی را  ۴۵ه.ق یعنی  ۱۲۸۰

ها بندیشود و فرمای که در آن وجه ادبی کم رنگ و یا حذف میشیوه های خود ابداع کرده است.در سیاه مشق

 .«م تنیدگی مطلق قابل ردیابی استهای مطلق تا در هو تنظیم حروف و کلمات در طیفی از هماهنگی و تلفیق

رضا از معدود خوشنویسانی است که در سیاه مشق نویسی به رغم عدم میرزا غالم (۴۰، ص. ۱۳۹۰، تیموری)

ی فرمی خاص دست رعایت تناسب حروف و کلمات با هم و نادیده گرفتن خط کرسی و کادر به نوعی هماهنگ

 (۶و  ۵)تصاویر شماره  .نهدای نو از عناصر بصری خط را به نمایش مییافته و جلوه

 

 

 

 
به خط میرزا  سیاه مشق مذهب جلی قطعة .۵تصویر 

محل نگهداری دوره قاجار(، غالم رضا اصفهانی )

  .انتشارات نگار تهران

سیاه مشق مذهب به خط میرزا  قطعة .۶تصویر  

 : محل نگهداریغالم رضا اصفهانی )دوره قاجار(، 

موزه نسخ خطی و آثار فرهنگی هنری دکتر 

 . محمد صادق محفوظی
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 نتیجه
اسالمی نگارش و نشر مضامین متعالی و قدسی بوده است؛ اما این -پیشینه تاریخی خوشنویسی در فرهنگ ایرانی

مندی . خط در ذات خود )مانند هر مجموعه نظامدهدایران به سیاق معمول رخ نمی هنر اتفاق در مقاطعی از تاریخ

 اتکا به سیطره متن از لحاظ صرفاًاز نشانگان دیداری( فارغ از ساختار الفبایی و آوایی و دستور نگارش آن بی

نگریست. تحلیل این امر در توان به شکلی مستقل و با هویتی یکتا به آن هایی است که میفرمالیستی حائز ارزش

های موقعیت جدید چه از منظر تغییر نگاه خوشنویسان نسبت به جایگاه خط و چه به عنوان کشف دوباره قابلیت

طور کلی در تقابل با تعاریف های نوشتاری خطوط سنتی از اهمیت خاصی برخوردار است. این ویژگی بهبصری فرم

توان دریافت که قالب سیاه های شاخص میریم. با بررسی و تحلیل نمونهمتداولی است که از خوشنویسی سراغ دا

ها ینی آنهای تزیمشق نسبت به سایر اشکال دیگر خطوط سنتی گرایش بیشتری به فرم محض داشته و گاه جنبه

اه مشق نستعلیق )به عنوان کند. درباره سیبه کاربرد همیشگی خط به عنوان محملی برای متن ارجحیت پیدا می

 هایینی باشد، بر جنبهاز آن که معطوف به کاربردهای تزی تحقیق( نگاه خوشنویس پیشنمونة مورد مطالعة 

ها نیز فضاهای منفی دیگری ها متکی است که در فواصل تالقی آناین فرم فرمالیستی حروف و ترکیب پیچیدة

اند. عبور خوشنویسان اواخر قاجار در هنگام نگارش خط کنترل شدهخورند )سواد و بیاض( که به دقت به چشم می

رای هویت مستقل بصری بوده، نقطة هنری که دا از سیاه مشق تمرینی و رسیدن به جایگاه سیاه مشق اصطالحاً

تر گفته شد ارزش و اهمیت و حتی طور که پیشهمان شود.نویسی ایران محسوب میعطفی در تاریخ هنر خوش

چنان گرایانه به آثار خلق شده آنگرفت اما دیدگاه فرممی بر به متنی بود که چون کالبدی آن را در قداست خط

ویژه فرم شعر دیده بودند، رویکرد نقادانه و فلسفی نوینی های روس تجلی آن را در فرم ادبی و بهکه فرمالیست

 به شهود و شاعرانگی، اما در سیاه مشقای است است که امروزه در پی آن هستیم. آثار سیاه مشق چون پنجره

زدایی رود که این ساز و کار به نوعی آشنایینگاه ساختارشکن هنرمند به محاق می نشانی از متن اگر هست، در سایة

 هایی برای ظهور و بروز هنرهای نو و پیشرو را فراهم آورد.های اخیر زمینهشود که به تدریج در دههاز خط تعبیر می

 

 نوشتپی
 بیستم قرن نخست دهه سه در که روسی ادبی پژوهش های نقد ادبی در زمینهیکی از مکتب: / Russian Formalismفرمالیسم روسی .۱

 چون هاییرشته دید زاویة از را ادبیات که ادبیات ةر تقابل با رویکردهای مسلط مطالعگرایی یا فرمالیسم روسی د. صورتیافت تکوین

 در روسی گراییصورت. گذاشت ادبیات ةهای تمایزدهندد خود را بر مشخصهکردند، تأکیبررسی می شناسیروان و شناسیجامعه ،تاریخ

 تأکید گذاشت و در راستای کشف قوانین درونی فرم اساسی اهمیت بر و داد قرار خود هایپژوهش محور را ادبی متن تحلیل نقادی،

 .کردکوشش می ادبیات و زبان

این نظریه توسط کالیو بل منتقد و مورخ هنر انگلیسی در ابتدای قرن بیستم مطرح شد و با همراهی : / Singificant Formفرم معنادار .۲

گرایی پیشرو فرم توجه دارد و به عنوان یک نظریة طور خاصها در اثار هنری بهفرم طورکلی به روابط میانراجر فرای گسترش یافت و به

 در هنر شهره است.

ش( از اساتید شهیر خوشنویس عهد قاجار که خط نستعلیق و نستعلیق شکسته را به  ۱۳۰۴ –ش  ۱۲۴۶. میرزا غالمرضا اصفهانی )۳

 نظیر متعدد از وی باقی مانده است.های بیها و سیاه مشقنوشت، کتیبهکمال می

 ، منتقد و چهره شاخص مکتب فرمالیسم روسی.: نویسنده(م ۱۹۸۴ –م ۱۸۹۳: ) / Viktor Shklovskyویکتور شکلوفسکی .۴

 ماه شاه ایران بود. ۲سال و  ۳۷ش( برادرزاده آغامحمدخان قاجار که به مدت  ۱۲۱۳-ش ۱۱۵۰فتحعلی شاه قاجار ) .۵

از خوشنویسان برجسته عهد قاجارکه نستعلیق را به سبک سیدحسین خوشنویس  ش( ۱۲۴۰ -ش ۱۳۲۵میرزا محمدکاظم طهرانی ) .۶
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 ، قاجاریه.۱۳ نویسان قرن( از اکابر خوش۱۲۳۶- ۱۳۰۳باشی ملقب به میر حسین ترک )نویس. میرحسین خوش۷

 اگردان میرزا غالمرضا اصفهانی.سیزدهم و از ش( معروف به میرزاعمو، نستعلیق نویس قرن ش ۱۲۸۲محمد ابراهیم طهرانی ) وفات  . میرزا۸
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