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های هنر سنتی و سویه)بر پایه گرایش به  خطجستاری در جنبش هنر نوگرای ایران در نقاشی

مدرن(

 چکیده
های بروز آن ها و زمینهبه ریشه در بافت تاریخی خود بررسی کرده واین مقاله در پی آن است که جنبش هنر نوگرای ایران  بیان مسئله:

ای مقدس است و با خط را روشن نماید. خوشنویسی که دارای پیشینهویژه نقاشیهای نوجویانه نقاشی مدرن ایران بهنگاهی بیندازد تا بنیان

های فراز و نشیب با گرفته واً پیای پربار تا سکوالرشدن مستمرنگارش کتاب الهی ارتباط دارد، سیر تاریخی خود را از قرون گذشته با سابقه

سی مشخصاً به این سوال که اند. در این بررهایی منجر شده که در جای خود قابل تأمل و بررسیخطیک وجه آن به نقاشی سر گذاشته پشت

 چگونهاست که  آنمسئله این مقاله، این پژوهش های سنتی ومدرن نقاشی خط ایران چگونه بوده داده پاسخ داده خواهد شد. رخداد سویه

با طبقه بندی  بندی کرد؟ نقاشی خطتوان طبقهو مدرن میخط )جنبش لتریسم ایران( را در هنر معاصر ایران بر پایه دوگانه هنر سنتی نقاشی

؟هایی دارندچه ویژگیدوگانه هنر سنتی و نوگرا 

بحث فرهنگ بصری ایران بوده و در پی آن است که جنبش لتریسم ایران را شناختی و اقامه این نوشتار، در جهت مطالعات سبک هدف:

 بندی نماید.خط طبقهبراساس رویکرد سنتی و مدرن در قالب نقاشی

طالعه م ای وها از مطالب و منابع کتابخانهدر گردآوری دادهتحلیلی است. -توصیفیروشی پژوهشِ بنیادی، کیفی با  این شیوهش: روش پژوه

 آثار مربوطه بهره برده است.بصری 

در غرب، در جنبش سقاخانه با رویکردی « لتریسم»خط در پیروی از جنبش مدرنسازد که نقاشیدستاورد این مقاله روشن می :هایافته

نقاشانه بخش شده ای از سوی هنرمندان مواجه شد که به دو گونه سنتی و نوگرا یا رویکرد خوشنویسانه و محور با استقبال گستردههویت

است.
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 مقدمه
شد، فنی برای اهل علم در استنساخ کتب علمی خوشنویسی که از بنیاد، راهی برای نشر علم و خرد محسوب می

خوشنویسان سنتی جویی را برای گسترش دانش و فرهنگ داشته باشد. بایست قابلیت خواندن و بهرهبود که می

دسته نخست، خوشنویسان، کاتبان و رونویسانی بودند که متون فارسی و عربی را شدند؛ نیز به دو گروه بخش می

بودند که به نوشتن قطعات گوناگون برای  کردند و دسته دیگر، خوشنویسان نیکونویسبازنویسی و استنساخ می

ر دسته کوشیدند. دهای هنر خوشنویسی اشتغال داشتند و در راه کمال این هنر شریف میدادن زیبایینشان

برداری علمی و فرهنگی بود؛ ها در بهرهبودن متن شد، خوانااهمیت تلقی می نخست، آنچه که در کتابت متون با

، ص. ۱۳7۳)مشهدی، کند برای خوشنویسان کاتب بیان می «صراط السطور»در  «۱علی مشهدیسلطان»چنانچه 

سازی و تبحر در فنون و ظرایف آن برای زیباوجو همچنین در دسته دوم خوشنویسان ضمن اینکه به جست .(۲۲

های چلیپا، سطر، قطعات ترکیبی، مرقع و کوشیدند، برایشان نوشتن قطعات زیبای خوشنویسی در قالبمی

مشق، دیگر آثار خوشنویسان دسته دوم، از اصل خوانایی و جز سیاهمشق از اهمیت باالیی برخوردار بود. بهسیاه

نوازی فضاهای زیبایی و چشم مشق بهعبارت دیگر، هنرمند خوشنویس در نگارش سیاهبهکرد؛ مایقرأ تبعیت می

گانه فنی خوشنویسی نظر داشته و برخالف رعایت اصل مایقرأ، به خوانایی تن سواد و بیاض و رعایت اصول دوازده

شدن  توان آغاز مدرنا میمشق ررو سیاهینا گیرد؛ ازدهد و کارایی برای خواندن در مراحل بعدی قرار مینمی

وضوح قابل مالحظه به «میرزا غالمرضا اصفهانی»های مشقخوشنویسی در دوره قاجار دانست و این اغلب در سیاه

شناختی و تبیین فرهنگ بصری ایران بوده، و همچنین این نوشتار، پژوهش در جهت مطالعات سبکهدف   است.

 بندی نماید.خط طبقهبراساس رویکرد سنتی و مدرن در قالب نقاشیلتریسم ایران را  پی آن است که جنبش در

دهد؛ حال آن که عناصر الزم به یادآوری است که پیشینه خوشنویسی در هنر ایرانی به وجوه ادبی آن شهادت می

 کنش باری  .کردن خط از مفاهیمراهی دیگر رفته اند؛ راه تهیخوشنویسانه در هنر نوگرای جنبش سقاخانه به

در هنر معاصر ایران مسیر دیگری را طی کرده است.  اش و بازتولید آنخوشنویسانه با توجه به پیشینه تاریخی

شوند، داشتن معنایی خاص نوشته می نظر مشق که عموماً در آن حروف و کلمات بدون دریک قطعه سیاه»

مقابل بازنمود تصویری خوشنویسی  ای از روشی سنتی در خوشنویسی است که در آن معنا نقشی فرعی درنمونه

ها معموالً شامل قرارگیری و تنظیم خطوط و کلمات در کنار هم بدون اصرار بر حضور تداوم کند. این نمونهایفا می

؛ (۲۸، ص. ۱۳۹۱)کشمیرشکن، « معنی تضاد با جنبه ادبی خوشنویسی کالسیک است یا معنا هستند. این خود به

 خط دوره مدرن را که در شکوفایی جنبشآثار نقاشی توانمی چگونهاست که  آنمقاله  این اصلی رو پرسشاین از

های دوگانه مزبور در های گرایش ویژگی و مدرن تقسیم کرد؟ همچنین سقاخانه نقش داشتند، به دو گروه سنتی

 خوشنویسی چه بوده است؟ گرا عناصرنو بست سنتی وکار
 

 روش پژوهش
به  نگاه کارشناسانهای، نیز شده و از منابع کتابخانهرو بر پایه اهداف بنیادی و با روش کیفی پژوهشمقاله پیش

ای و رایانه های علمی وپایگاهاز  ،مسئله نوع بصریو  لحاظ سهولت دسترسیبه آثار هنری نوگرا بهره برده است. 

شناختی در گستره این مقاله افزون بر اقامة بحثی سبک .است دهشها نیز استفاده ها وکاتالوگسایتتصاویر در 

خط و آثاری که عناصر خوشنویسانه بندی آثار هنر معاصر در قالب هنر نقاشیهنر معاصر، همچنین به انگیزه طبقه
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ن را در کاربست خود دارند، پژوهش شده است. تقسیم این آثار بر اساس مواجهه هنرمندان با رویکرد سنتی یا مدر

های خاص رویی هر هنرمند، ویژگیبوده است. خوشنویسی در دو رویه در این آثار ظاهر شده است؛ ولی طبعاً روبه

 خود را دارد.
 

 پژوهش پیشینه

خط در کنار یکدیگر شیهای مرتبط با هنر معاصر ایران، مقولة هویت ملّی، خوشنویسی و نقادر بیشتر پژوهش

عنوان موضوع پژوهش گزینش شده و مفهوم هویت خط بهاند؛ البته در این مبحث، بیشتر سبک نقاشیمطرح شده

رو افزون بر بررسی هویت در آثار این ؛ ازای بررسی گردیده استسقاخانه کلی با جنبشطوری و عناصر آن بهمل

 (۱۳۸۸) «شریفی زیندشتی و اوجی »ی مقالهمقالة  .ه استها نیز توجه شدبندی آنهنر معاصر، به تنوع و دسته

پردازد. خط میگیری سبک نقاشیبه روال شکل« خط در مکتب نوپا و اصیل در هنر معاصر ایراننقاشی»با عنوان 

. این مقاله یابدخط نیز بررسی شده است و پس از آن با معرفی چند هنرمند پایان میپیشینة نقاشیدر این مقاله، 

آن به  بازتابدر غرب،  جنبش هنر مدرن آغازهفتاد سال پس از  حدود باًیتقردر تاریخ ورود تفکر مدرن به ایران، 

 هیما یرانیو ا ییو منسوخ اروپا یسنتهای از مکتب گفته متفکران،ی بهرانیکه نقاشان ا این بود. دیرس رانیا

صر اعناند و معرفی کرده لینوپا و اص یعنوان مکتببه را خطینقاشنویسندگان مقاله، همچنین  گرفتند.یم

 «راد و خلیلیحسینی » مقالة .اندی این آثار تشخیص دادهاصل وجهاش، یریبر وجه تصو هیبا تکانه را سیخوشنو

 «انه نقاشی نوگرایان در دوران پهلویگرایهای فکری و حکومتی در رویکرد ملیبررسی نقش جریان» عنواناب

بندی هنر معاصر ها را در صورتمدارانه و روند تأثیرگذاری آنگرایانه و اسالمگرایانه، ملیهای چپنگاه (۱۳۹۱)

وجوی هویت ملی، ستیزانه برای جستغرباست؛ همچنین به رویکردهای  ایران در دوره پهلوی دوم بیان کرده

گیری لگرایی نقاشان این دوره و شکسقاخانه و هویت و تحوالت نهایی در جهت تشکیل جنبشگرایی دینی هویت

شدن در خوشنویسی؛ تحلیل و بررسی جهانی»مقالة  سقاخانه نیز پرداختند. خط از درون جنبشسبک نقاشی

گرایی و توجه است که در آن بومی «فردرضوی»نوشتة (۱۳۹۳)« خطبر نقاشی خوشنویسی نوین در ایران با تأکید

پیشگامان »کتاب  خط در عرصة جهانی بررسی شده است.چه بیشتر هنر نقاشی کردن هر به هویت ملّی برای مطرح

نظران در صاحب( به طرح نظرات ۱۳۹۰« )پاکباز و امدادیان»به همت « رودیهنر نوگرای ایران، حسین زنده

نمایی در پردازد. در این کتاب، نویسندگان به رویکرد هویترودی و جنبش سقاخانه میتوصیف و تحلیل آثار زنده

های گیری هویت ایرانی با حمایت و پشتوانه فرهنگی دولتکنند و روند شکلرودی اشاره میگرایانه زندهآثار نوسنت

های ها، دیدگاههنر معاصر ایران: ریشه»کتاب  پردازند.رودی میژه حسین زندهویوقت در آثار هنرمندان سقاخانه به

هنر ایران در گذار از سنت به  سال گذشته ۱۵۰که درباره تاریخ تحلیلی  ،«کشمیرشکن»نوشته  (۱۳۹۳)«نوین

شیوۀ به کتاباین  بندیتاریخ هنر نیست. فصلمشابه دیگر کتب دارد و  پژوهشی و تحلیلیرویکردی مدرن است، 

اما مباحث مهم هر دوره تاریخی  ؛رعایت شده هاها و هنرمندان در آنتوالی تاریخی رویداد ،گرفته شکل ایویژه

خط تا گویشی از سرگشتگی نقاشی»کتاب در  «رضایی» است. شده در کتاب مطرحعنوان موضوع فصل نیز به

های ها و تجربهلیفأحاصل تگفته خود، که به خطنقاشیدر حوزه تحقیق با موضوع  (،۱۳۹7) «نام خطاشیکهب

نویسد این کتاب میدر  . ویاستچاپ رسانده به خط(در حوزه خطاشیک )نقاشیست، ساله او سیعملی و نظری 

( خطنقاشی) و خطاشیک تعریف خط رواین از داند؛می یانتزاعهنر خط( را در ریشه مکتب خطاشیک )نقاشیکه 
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 نیز های پیشین ایرانبیان تصویری حروف و انرژی بصری حروف الفبا در دوره هه بتوج. شد بسیار پیچیده خواهد

 تهران از ینقاش یهادوساالنه نوگرا در یبر روند نقاش یلیتحل»مقاله  .استمورد توجه شیفتگان خوشنویسی بوده 

ی نقاشی نوگرای دهه سی و چهل خورشیدی هانالییببا تحلیل روال  (۱۳۸۸) «شاد قزوینی»را « ۱۳۴۵تا  ۱۳۳7

را ناکام از نیل به تأمین نیازهای ها نالییبدر ایران، رویکردی انتقادی به سیر تحول این هنر نگاشته است. نویسنده 

 یهاازیها و نها با خاستگاهنالییب وییسهم بحث را به عدم شناسد ومیموفق نا جهیدر نت واز جامعه  یمیبخش عظ

 یتالش ناتوان در ارائه به جامعه گراوی ننقاش ی معرفی جریانبراها را ینالبی وی همچنین کشاند.میی اجتماع

در مقاله « تیموری» .وردآمیبه دست نرا الجرم مردم  یاز سو که امتیاز پذیرش دانسته قیموشکافانه و عم

 عالقه بهرا  یخط در نقاش یریکارگدر به یمافرضا  یاصل (، انگیزه۱۳۹۱)«رضا مافی ،رانیخط ا یبزرگان نقاش»

ی نیمنصوره حس ،رامالیپی، رودزنده خطو با عالقه کارهای نقاشی داندمیمکتب سقاخانه ی و اخانهقهوه یهاینقاش

 و وار به خوشنویسی سنتیهای عرفانی و حسی شیفتهی با سویهماف کرد.دنبال می شهیهم ی رادرود رانیا و

خط نقاشی»متنی را در نشریه ماه هنر با عنوان « خانیقلیچ » است. دهکار هنری را ادامه داخط یبه نقاشگرایش 

خط و ارتباط چاپ رسانده که حاکی از کیفیت آثار نقاشی(، به۱۳۸۸« )احصاییگو با استاد سیدمحمد ودر گفت

نقاشی، ترین هنرمندان خطاز نخستین و مطرح عنوان یکیگو محمد احصایی بهوها با مخاطب است. در این گفتآن

تحلیل بازنمود »در مقاله « فرپژوهش و محمدی اردکانی » پردازد.درباره کیفیات و نقش خط در هنر معاصر می

که خط ایران در دهة هشتاد نقاشی(، به چگونگی ۱۳۹۴« )خط دهة هشتاد ایراندر آثار نقاشی رویکرد سنتگرا

و رونق فروش آثار  بوده تأثیر شرایط بازار هنر زیر خطجریان نقاشی پردازند.ت میگراسسنت هنری با رویکرد

ید با است.افزوده خط نقاشیاز  کارگیریگرایش و استقبال در بهبر  ۸۰ خاورمیانه در دهه هایحراج خط درنقاشی

مبنی بر نظریه بازگشت  ۲رایانگ، بر پایه افکار سنتگرارویکرد سنتدر های چارچوبی محدودیتتوجه داشت که 

آثار از بعد معنایی  بیشتر کند،میهای فرهنگی، تأثیراتی را به لحاظ فرم و کاربست اثر ضروری به خویشتن و داشته

در حد انتقال مفاهیم  ، فقطآثاراند؛ پیام این بسنده کردهزیبا تزیینی و  تجسمییک اثر خلق و به هستند تهی

شده های مطرحبررسی پیشینه اند.واماندهظرفیت اثرگذاری بر جامعه  با اجتماعی تموجاتو از بازگویی  بودهسنتی 

هویت ملی و  سازد که پیش از رونق و نضج مکتب سقاخانه، اندیشمندان و متفکران بهدر این مقاله، روشن می

های فرهنگی در آثار کیه به داشتهاند و ترجمان بصری تفکرات بازگشت به خویشتن و تفرهنگی توجه داشته

وجوی عناصر های هنری خود در جستاست. هنرمندان نوگرای ایران در آفرینشوار انعکاس یافته هنرمندان آینه

های مفهومی هنر ایرانی به خوشنویسی و ها و سوژهساز در فرهنگ عامیانه، اساطیر و ادبیات، شیوههویت

 اند.کاراکترهای حروف پرداخته

 

 پسندانهمکتب سقاخانه و تمایالت مردم
از سوی دولت اعمال  فرهنگی که نسبیهای پایان دوره رضاشاه پهلوی و برقراری آزادیدر فضای فرهنگی کشور 

های هنری غرب در ایران نیز شد، تغییر شگرفی یافت. ارتباط فرهنگی ایران با غرب و انعکاس حرکت و جنبش

های مردمی و سرزدن فضای های اجتماعی در اثر ناکامیبازتاب یافت. در این شرایط و پس از سرخوردگی

تقریبًا »ساز جنبش سقاخانه شد. نه پدید آمد که زمینههای نوجویاهای نسبی، شرایط مناسبی برای حرکتآزادی

هفتاد سال پس از شروع جنبش مدرنیسم هنر در غرب، پژواک آن به ایران رسید. این در شرایطی بود که نقاشان 

گرفتند. گسترش دامنه جنگ جهانی دوم های سنتی و منسوخ اروپایی و ایرانی مایه میایرانی همچنان از مکتب
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)پاکباز، « های اجتماعی، مجالی را برای نوجویی هنری پدید آوردرفتن رضاشاه و برقراری مختصر آزادی به ایران،

 مجذوب آثار زمین متأثر بودند،نوگرای ایران که اغلب از هنر مغرب هنرمنداناز آن پس، ؛ (۲۰۲، ص. ۱۳۸۴

فرهنگ کهن و غنی سنتی پیروی هنرمندان با داشتن اما در ایران  ؛بینی غرب شده بودندهنرمندان غرب و جهان

سیس دانشکده أفت. تپذیرصورت ن در غرب خاستگاه اصلی خود و متناسب با شرایط فرهنگیکه باید، چنان نوگرا،

 یافت سزاییهبنقش  رشد این جریاندر ، ۱۳۱۹کردن در اروپا و استادان اروپایی در سال با تحصیلهنرهای زیبا 

از آنجایی که در آغاز، نگاه هنرمندان  د.وشحاصل هنر غرب فرهنگ و یی هرچه بیشتر با آشنا سبب شد ارتباط وو 

توان سراغ ایران به همکاران خود در غرب، نگاه از پایین به باال بود، حس پیروی و خودباختگی را در آثار آنان می

های فرهنگی داشت داشتهمیگرفت. این موضوع، باعث تقویت گفتمان سیاسی، فرهنگی بازگشت به خویشتن و گرا

. مشهود است در دوره پهلوی دوم ی هنر معاصر ایرانهادوره یهاینالبرپایی بی این موضوع در ملی و دینی شد.

با و سنتی نقاشان عامیانه  هایدرآمیختن تجربه آغاز شد که عمالً بادر نقاشی ایران  ایتازهموج  چهلة ده در

تجسمی دست  نو در هنرهای زبانهای مدرن بهتکنیک و مهارت در و مدرن کرده تجربیات هنرمندان تحصیل

 مکتب سقاخانههای هنرمندان به گرایش د.وشمیسقاخانه شناخته  ها در قالب جنبشبرآیند این کوشش کهیافتند 

 پس از انقالب مشروطه های هنری در روند نوگرایینبشاز مهمترین جنو، برای دستیابی به زبانی با شیوه ای 

را در این سنت و مدرنیته  جویانة گفتمانرو رویکرد آشتیاین از است؛ه شکل گرفت چهلدهه  که در باشدمی

گیری از جهان فاصله. توان مورد توجه قرار دادعناصر سنتی در کاربست مدرن در نقاشی معاصر ایران می رواداری

بوده سقاخانه مکتب  و رشد از عوامل پیدایش ،مدرن رواج الگوهای گرایی وغربسنتی و تمنیات آن و رشد تفکر 

عوامل از به شیوه مدرن  عناصر سنتیاز  ا تغذیهو جذاب برای بیان هنری ب نویک زبان  ایجادبه بیانی دیگر،  ؛است

 بود یسقاخانه تالش جنبشگیری شکل شود.قلمداد می سقاخانه در نقاشی معاصر ایران جنبشثیرگذار أو ت اصلی

 ی و فیگوراتیوانتزاع رویکرد هنری اسنتی در هنر ایران بو نمادهای  عناصرو  غرب و مدرنیت هنرنوگرایی  تا میان

 های خوشنویسیکارگیری شیوههکاری سنتی، بتکرار عناصر معماری، کاشیدر این مکتب،  .ایجاد کند آمیختگی

و  ۱۳۳7) و دوم یکمهای ینالبیدر  این هنرمندان بود. این جنبشان هنرمندسنتی با رویکرد مدرن مورد توجه 

عنوان یک مکتب سقاخانه را بهمکتب ( .ش ۱۳۴۱نقاشی تهران ) ینالبیدر سومین  و ند( شرکت داشت.ش ۱۳۳۹

 زودی به دو گرایش اصلی منتج شد:نو درون حرکت سقاخانه ریشه گرفت و به خوشنویسی » .ثبت کردندهنری 

عنوان ماده اصلی تصویری خود از منابع اولیه استخراج اولی شامل هنرمندان سقاخانه که اشکال خوشنویسی را به

طرزی ای بود که به استفاده از خوشنویسی بهکه شامل جمعی از خوشنویسان حرفه« "خطنقاشی"کردند؛ دیگری، 

 گسترش  فرمیبیان متمایزِمند بودند. این دو گونه خوشنویسی نو با متفاوت با آثار صرفًا کالسیک و سنتی عالقه

حرکت کردند و آثار هنرمندان  «لتریسم»ای سوی گونهها بهروهای آنیافتند؛ هنرمندان سقاخانه و دنباله

آثار  .(۲۹ص.  ،۱۳۹۱)کشمیرشکن، « ابل تشخیص شدندخط نیز با اشکالی متفاوت، در مقابل گروه اول، قنقاشی

پسند و عامیانه دارد؛ به عناصر مردمرویکردی شناسی، به لحاظ دانش اجتماعی و مطالعات مردم مکتب سقاخانه

کارگیری آن عناصر ... و به ، قفلتعویذ ،طلسمخط،  اقبال هنرمندان به عناصری عامیانه چونهای زمینه جمله به از

پیشگامان  از توان اشاره کرد.گذاشته است، می بر روی نقاشی ایرانکه  شکل گرایانه یثیرأتدر کاربست هنری و 

پرویز »، «رودیحسین زنده» ،«محمد احصایی»مانند  معروفیهای چهرهبه توان می سقاخانه خطنقاشی جنبش

 «منصور قندریز»و  «مسعود عربشاهی»، «رضا مافی» ،«صادق تبریزی»، «تباتباییژازه » ،«فرامرز پیالرام»، «تناولی

 .کرد اشاره
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 بازیابی هویت با نمودگار خط در آثار مکتب سقاخانه
ناتورالیستی ای شیوه اکالسیک ب روشبه «۳صنایع مستظرفه»در مدرسه  «الملککمال»و آموزش  شیوه نقاشی

سنتی ایران و گشودن راهی نو در هنر ی گارگرنگرفت. آموزش در صنایع مستظرفه، نقطه پایانی بود بر صورت می

 و آموزش هنر توسط استادان اروپایی های تأسیس دانشکده هنرهای زیبادن زمینهش با فراهمدر ادامه  ایران.معاصر 

ایجاد شد؛ های مدرن سبکبا  شیوع مطالب هنری در مطبوعات، آشناییو  یرانبه ا کردگان هنرتحصیل بازگشتو 

امر را تسهیل کرد. جامعه در پی تبلیغات  این تخصصی کتب و مجالت انتشارها و برپایی نمایشگاه سخن دیگر،به

این نوع  موضوعات برهنوز به لحاظ تکیه هنر مدرن  هویت آمرانه رانده شده بود؛ اماگرایی پهلوی اول بهباستان

هنرمندان  ،یسویاز  ؛ساز نبودهم داشت،ی سنتی اشاکلهکه  ملیبع سلیقه و ط ذوق مخاطب ایرانی،با و  هویت

دنبال ند. هنرمندان بهبودایرانی مستقل و متناسب با جامعه  و ملی هویت فرهنگی پی یافتندر  همنوا با متفکران

 درتصویری هنر عامیانه که نقوش و  هندسی عناصر رو ازاین از ساز و نمادهای هنر ایرانی بودند؛عناصر هویت

نقوش اوراد و ادعیه،  ها، تعویذها وطلسمنقوش تزیینی عامیانه،  شت، گرفته تادا حضورمردم عادی زندگی 

های شمایلو  نگارگری و خوشنویسی، خطعناصر سنتی چون همچنین  ،گلیم، کاشی قالی،های قلمکار، پارچه

را برای تأکید بر هویت و جلب فولکلوریک  عناصر سنتیبرخی رویکرد،  ه؛ با ایندرب کارار خود بهرا در آث سنتی

که با توجه به گنجینة غنی  آغاز شده بودجریانی  ،به این ترتیب ؛نددخود پیوند زکار مدرن  مخاطب، با شیوه

سوی درج هویت ملی و فرهنگی در کار به ایرانی هایو رنگ هابافتها، استفاده از فرم باهنرهای تصویری عامیانه 

 اولینعنوان بهسقاخانه  جنبش» د.گردی رومخاطبان روبهبا اقبال هنردوستان و  آنگاه بود که رفت.خود پیش می

 های میراثنوشته و نمادها ها،نقش ظاهر صورت و از گیریبهره و وجوجست جهت در معاصر هنرمندان تالش

 توسط گیری سقاخانهشکل روند در. گرفت نقاشی شکل روز زبان با آشنایی طرف دیگر، از و طرف یک از ملی

 با آن را و آوردند روی نیز خط به سنتی،های شکل بر عالوه در آثارشان گروهی معاصر، گرایهنرمندان تجربه

 هنرمندان بسیاری ازشناخت  فقدان. رسیدند ایرانی معاصر هنر از جدیدی هایبه جلوه و درآمیختند سنتی عناصر

، ئی)خزا« برد فرو خاموشی به را جنبش این ایرانی، مفاهیم نمادین کهن وها ارزش درک و معنوی معرفت با

که گفته شد، چنان ،های سنتی هنر ایرانیکه در کار خود از فرم و نقاشانی هنرمندانباری،  .(۲۰، ص. ۱۳۸۵

در  نشان دادند. و خوشنویسیخط  عالقه وافری نسبت به استفاده ازردند، بمیساز بهره عناصر هویت عنوانبه

، «ناصر اویسی»، «رودیحسین زنده»، «صادق تبریزی»نقاشانی چون  ،۱۳۴۱ینال سوم نقاشی تهران در سال بی

گرفتند. را بهره  خوشنویسانهاز عناصر  ایدر آثار خود، آمیزه «منصور قندریز»و  «رامفرامرز پیال» ،«پرویز تناولی»

به نقاشی  شانیغرب همتایانبود که  دیدگاهیرنگ و فضا از همان  فرم، هب هنرمندانه نقاشان سقاخانه نگاه

 که تازگی داشت ساختندهایی ترکیب عناصر سنتی و مدرن،آمیختن همهب هنرمندان ایرانی با لیو ؛نگریستندمی

عنوان هنر مدرن ایران به ،جهانی هایدر بازار داشتن زبانی نوواسطه به توانستو میهویت ایرانی راجع بود و به

المللی های هنری بینتجارب هنری معاصر در توافق با حرکت» د.برقرار کنارتباط  نیز و با مخاطب ایرانی حضور یابد

بسیار هم  هاگیرد )و در آن سالسو، و ساخت هنری ملی از سوی دیگر؛ آنچه در اینجا مورد تأکید قرار میاز یک

معنی ارجاع به هنر اغلب به–های هنری متداول بود( اهمیت مسئله زبان معاصر است و آگاهی از آنچه در عرصه

وسیله مدیران ای بود که هم بهدر حال وقوع بود؛ از طرف دیگر، موضوع هویت ملی نیز مسئله –آمریکاییاروپایی

)کشمیرشکن، « طور انفرادی و جمعی بودای برای هنرمندان بهفرهنگی مورد تأکید قرار گرفت و هم البته انگیزه

ویسی در کار خود دست در هنرمندان مکتب سقاخانه دو گرایش بود که به بازنمود خوشن (.۳۰، ص. ۱۳۹۱
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زدند؛ گرایش نخست، دسته خوشنویسان بودند که خوشنویسی را بدون دخل و تصرف در اصول و قواعد سنتی می

بردند و گرایش دوم، نقاشانی بودند که از عناصر خوشنویسی و عالئم الفبایی و خط کار میآن، در نقاشی به

شیوه انتزاعی سعی در آفریدن اثر هنری ردند. هر دو گرایش بهکنوشتاری در کاربست اثر هنری خود استفاده می

شاید دو جور مواجهه وجود داشته باشد: یا مواجهه ادبی است که به اعتباری هنرمند در حال تصویرسازی »داشتند. 

شود که خط کوفی نمونه متن ادبی است، یا مواجهه صوری است؛ یعنی با خط در حیثیت صورتش برخورد می

 .(۲۲، ص. ۱۳۹۰)مهاجر، « در این زمینه است درخشان

 

 خطبررسی شیوه و آثار گرایش نخست در خلق آثار نقاشی
عنوان عنصر شویم که به خوشنویسی بهخط در هنر معاصر ایران، با هنرمندانی مواجه میدر بررسی آثار نقاشی

اصلی کاربست اثر هنری خود توجه دارند. این هنرمندان، خوشنویسانی هستند که از حدود و محدودیت اصول و 

ان با وجود پاسداشت اصول و قواعد کنند و آثارشقوانین خوشنویسی چون حدود و قوانینی مقدس عدول نمی

خط، به حرفه خوشنویسی اشتغال دارند. از خوشنویسی سنتی نضج گرفته است و در خارج از آفرینش اثر نقاشی

و  «علی شیرازی»، «جلیل رسولی»، «رضا مافی»، «محمد احصایی»توان به جمله سرآمدان دسته نخست، می

خط با پذیرش قواعد و اصول اشاره کرد. روش کار این هنرمندان در آفرینش اثر نقاشی «تهرانی امیرصادق»

 های آموزشی خوشنویسی قرار دارد و به پیشینه تاریخی خوشنویسی تکیه دارند.شده در رساله خوشنویسی مطرح

ترین هنرمند این عرصه است، با توجه به ادبیات عرفانی ایرانی، که قدیمی ش.( ۱۳۱۸متولد ) «محمد احصایی»

خط الهام گرفته است. برای احصایی رعایت اصول و قواعد خوشنویسی آیات قرآن و احادیث، در خلق آثار نقاشی

د را با تسلط ها بسیار اهمیت دارد. او با هوش سرشار و دستی قدرتمند، بیننده آثار خوو توجه به محتوای واژه

برد. او باور دارد که فضایی مسحورکننده و توازن سیال در فضاهای سواد و بیاض میکامل بر خوشنویسی سنتی به

ویر ا)تصگیرد شود، شکل مینامیده می« هنر مقدس»بازتاب کالم مقدس در کارهایش با وجود خوشنویسی که 

، «جلیل رسولی»، «رضا مافی»تر بیان شد، در این گرایش، خوشنویسانی چون همانطور که پیش .(۲و  ۱

عنوان پیشکسوت خود در این مشی هنری پذیرفته و را به «محمد احصایی»رویکرد  ... نیز و «امیرصادق تهرانی»

غالمرضا میرزا »های مشقهه شیفته واری به سیاقکه عال «رضا مافی» اند.همان الگو و شیوه را پیروی کرده

دنبال روح معنوی حاکم در خط پرداخت و بهداشت، به پیروی از نقاشان نوگرای معاصر به نقاشی «۴اصفهانی

 .(۳)تصویرشده استویژه خط نستعلیق، هنری خودبسنده و اشباعخوشنویسی بود. او باور داشت خوشنویسی به
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بدون عنوان ، محمد احصایی .1تصویر 

اکریلیک روی ، عشقاز مجموعه نجوای 

تاریخ اثر: ، مترسانتی ۳۰۰×۱۹۵، بوم

منبع:  .۱۳۸7
https://tehranauction.com 

، اکریلیک روی بوم، بدون عنوان، محمد احصایی .2تصویر  

 . ۱۳۹۶تاریخ اثر: ، مترانتیس ۱۳۳×۱7۰

 https://tehranauction.comمنبع: 

 

رسد با توجه به مفاهیم متن خوشنویسی در نظر میبهآشکارا ش.( ۱۳۲۶متولد ) «جلیل رسولی»در کارهای 

 .(۴)تصویر خلق اثر زده است گذاری به قواعد و اصول خوشنویسی همراه با فضاسازهای سنتی دست بهارج

 

 

 

 
روغن روی مقوا چسبانده و  ، بدون عنوان، رنگمافی رضا .3 ریتصو

  .۱۳۵۱تر، تاریخ اثر: سانتیم ۴۰×۶۰شده روی فیبر، 

 https://tehranauction.comمنبع: 

بدون ، جلیل رسولی .4تصویر  

، ترکیب مواد روی کاغذ، عنوان

 .۱۳7۱تاریخ اثر: ، مترسانتی ۹7×۶7

منبع: 
https://tehranauction.com 

 

 خطاز استادان برجسته انجمن خوشنویسان ایران بوده که چندی است به نقاشی ش.(۱۳۴۰متولد ) «علی شیرازی»

اندیشد و از اصول روی آورده است. ایشان به کاربست اثر هنری در قالب قواعد و اصول سنتی خوشنویسی می

کرده  که تحصیل ش.(۱۳۳۸متولد ) «امیرصادق تهرانی» .(۵)تصویر نهد فراتر نمی را پانگارش خط نستعلیق 

های دنبال ایجاد جذابیترشته گرافیک دانشگاه تهران است و پیشنه استادی انجمن خوشنویسان را دارد، به

زمینه و عناصر خوشنویسانه است و سعی دارد آگاهانه از امکانات فضا و رنگ بهره ضاهای پسگرافیکی در تقابل ف

https://tehranauction.com/auction/amir-sadegh-tehrani-b-1959/
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در بودنش او را  خوشنویسکند و شکسته که از مصالح اصلی کار اوست، عدول نمیببرد. او نیز از اصول خط

 .(۶)تصویر داشته است قدم نگه حدود این هنر مقدس، ثابتپاسداشت 

 

 

 

 
، اکریلیک روی بوم، بدون عنوان، علی شیرازی .5تصویر 

 . ۱۳۹۲تاریخ اثر: ، مترسانتی ۱۶۰×۲۶۰

 https://tehranauction.comمنبع: 

از محبت خارها ، عنوان: هرانیتامیرصادق  .6تصویر  

 تاریخ اثر: ،۲۰۴ ×۲۰7، اکریلیک روی بوم، شودگل می

 https://tehranauction.comمنبع:  .۱۳۹۲

 

 رودی از پیشگامان مکتب سقاخانهسکوالر در آثار زندهظهور هنر 
عنوان هنرمندی آوانگارد که نماینده گرایش دوم را به شایستگی به ش.(۱۳۱۶متولد ) «رودیحسین زنده»معرفی 

عنوان یکی از هنرمندان کند. او بهسادگی فراهم میدارد موضوع تشریح ایده هنری این دسته از هنرمندان را به

خلق اثر هنری کند بههای هنر نوگرای معاصر که از عناصر سنتی تغذیه میتیزهوش که با درک عمیق از سویه

نشاند رودی با آگاهی از شیوه لتریسم در غرب دانه هنر سنتی را در مهد هنر نوگرای معاصر می. زندهبدیادست می

پردازد. او هنرمندی فرم حروف خوشنویسانه میگذرد و بهیها مو با توجه به ماهیت تزیینی هنر ایران از مفاهیم واژه

عناصر خوشنویسانه دور از تقلیدهای رایج، بهوجوهایش، آگاهانه بهبا جستپیشرو در عرصه هنر معاصر بوده و 

. رساندمی پر و خالی اثر کمکآمد میان فضای  و آورد و با این روش، به پویایی چشم بیننده در رفتسیال رو می

های آبستره یند خالقانه تولید نظرگاهآرودی به حروف و عناصر خوشنویسی نگاه تصویری دارد و با تسلط به فرزنده

زند. نگارش عناصر خوشنویسانه به معنویت تصاویر و حروف های رنگی دست مینوازانه تا خلق بافتاز فریب چشم

ها با تفکر انتزاعی برآمده از روح اسالمی گونی ظریف رنگانجامد و همان کاربست اثر هنری اوست که با گونهمی

انگاشتن وجه ادبی خوشنویسی به وجه صوری و دنیوی خط رودی با نادیدهگذارد. زندهبر مخاطب اثر خود را می

عنوان لتریستی توانا و پرکار، رودی بهزنده»آورد. ویژگی سکوالر و دنیوی هنر مقدس روی میکند و بهتوجه می

های اش در استفاده از هنر محلی مذهبی، در هنرش به خوشنویسی انشعاب زد. در بومپس از تجارب اولیه

اش را ادبی -رودی، برخالف آثار بسیاری دیگر در این جریان، خوشنویسی عملکرد تزیینی و محتوای مذهبیزنده

ابهاتی، گاه با در عین وجود تش–تمیک از دست داده و به عنصری مبدل شده که برای خلق فضاهای انتزاعی و ری

های میانه قرن بیستم رودی که تحت تأثیر شعار مدرنیستگیرد. زندهمورد استفاده قرار می –رویکرد دادائیستی

به هنرش ادا کند،  سازد تا تعهد مطلقش را تنهاقرار دارد، به آزادی مطلق هنرمند معتقد است که وی را قادر می

فشار بیرونی بر وی تحمیل شده باشد. این اعتقاد را، که بخشی از مانیفست رادیکالی است  گونهبدون آنکه هیچ
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توان در روشنی می( اعالم شده، به۱۹۵۰فرانسوی در دهه  شکلیبخصوص در هنر وسیله هنر انتزاعی )بهکه به

 یمعنو سمیلتر از یاهگونبه توجه با یرودهندز .(۳۵، ص. ۱۳۹۱)کشمیرشکن، « های کاری وی دریافتتمامی دوره

 یفضا با همراه یشکارها بر حاکم یمعنو روح نیهمچن است، خود نیسرزم و نید قوم، یباطن نغمه یحاو که

 .(۸و  7ویر ا)تص کندیم ییبازنما فرهنگ نیا یشرق روح در را یمتماد یهاقرن یعرفان اتیمعنو خود با شاعرانه

 

 

رودی، بدون حسین زنده .7تصویر 

سیلک روی  صر، چاپ+ال+: العنوان

 تاریخ ، تریمسانت ۲۱۲×۱۰۸کاغذ، 

منبع:  .۱۳۵۲اثر: 
https://tehranauction.com 

 

 

بدون  رودی،حسین زنده .8تصویر 

 ۱۴۹×۹۸، اکریلیک روی کاغذ، عنوان

 . ۱۳۵۰اریخ اثر:ت، سانتیمتر

 https://tehranauction.comمنبع: 

 
 

 خطبررسی شیوه و آثار گرایش دوم در خلق آثار نقاشی
از  شود. او کهپیشگام آن عرصه محسوب می «رودیحسین زنده»ای از هنرمندان است که دستهگرایش دوم، متعلق به

، بود سنتی هایهنراز نمادی عنوان خوشنویسی بهاز  بردنبهرهخط با نقاشی نگذاران مکتب سقاخانه و از پیشگامابنیان

عنوان گشود. راه دوم، گرایشی بود که رویکرد نقاشان معاصر به خوشنویسی به ایران تجسمینوگرای تازه را در هنرهای  اهیر

کارگیری یند که با بهاسخن دیگر، این هنرمندان نقاشان نوگرشود؛ بهعناصر بصری سنتی در کاربست هنر مدرن محسوب می

ها پرداختند. آنخلق اثر میزمینه، بافت یا فرم اصلی، بهکارگیری آن در پسبصری و بهعنوان عناصر عناصر خوشنویسی به

هایی برای جذابیت عمومی داشتند. هنرمندان دسته دوم، با هویت ملی و فرهنگی، سعی در ایجاد قابلیتضمن نقبی به

کردن آن اقدام کردند. در این  سی به دنیویدانستن فرم بیرونی و فیگوراتیو از مفاهیم و محتوای خوشنوی کردن و جداتهی

توان نام برد که با ... را می و «ژازه تباتبایی»، «ناصر اویسی»، «فرامرز پیالرام»، «صادق تبریزی»دسته، هنرمندانی چون 

زمینه و شناسانه آن در تقابل با فضای پسوجه زیباییاز عناصر نوشتاری به ادبی وجه بررسی و تحلیل آثارشان به حذف

( با ایده معمارانه و با شناخت عمیق از خوشنویسی ۱۳۱۶-۱۳۶۲) «فرامرز پیالرام» اند.ای دست زدهایجاد فضای معنوی تازه

بندی با تهی کردن خوشنویسی از مفاهیم ادبی بیافریند. کنتراست رنگی در نقصی را در ترکیبکوشش کرد آثار محکم و بی

کارگیری خوشنویسی در آثار خود که از مبدعان به «صادق تبریزی» .(۹)تصویر پذیرد انجام میکار پیالرام در تباین باالیی 

پرداخت؛ افزون بر این، آن دسته از کارهای غیر فیگوراتیو، خط میهای عامیانه و نقاشیخلق نقاشیای ویژه بهاست، با شیوه

توان آن را به میکه نماید آمیز در نگاه مخاطب ایجاد میها با وجود ادای شبه واژگان فضایی بهتریتم و آهنگ نوشته

 .(۱۰)تصویر  حساب تشدید جدایی مفاهیم از جسمیت و فیگور حروف گذاشت
 



 

 نامه علمی، دانشکده هنر؛ دانشگاه شهید چمران اهوازفصل 

های هنر سنتی و مدرن(خط )بر پایه گرایش به سویهایران در نقاشیجستاری در جنبش هنر نوگرای   
  ۶۶تا۵۳ت  شماره صفحا     11۴۰، تابستان ۸2دوره یازدهم، شماره 

63 

 

 

، بدون عنوان، پیالرامفرامرز  .9تصویر 

 7۰×۵۰روی بوم، اکریلیک و مرکب 

 .۱۳۵۰تاریخ اثر: ، مترانتیس

 https://tehranauction.comمنبع: 

 

، بدون عنوان، صادق تبریزی .10تصویر

سانتیمتر،  7۰×7۰مرکب روی پوست، 

  .۱۳۸۹تاریخ اثر: 

  https://tehranauction.comمنبع: 

 

های خود، از بدو گیری عناصر سنتی از جمله خوشنویسی را در مجسمهکاربه ش.(۱۳۱۶متولد ) «پرویز تناولی»

بردن  کارای با بههای تهران آغاز کرد. سعی او در بازنمایی معانی اسطورهینالگیری مکتب سقاخانه و بینضج

افت در اشیا، تا مرز مضامین گیری از خوشنویسی ریتمیک است. تناولی برای تزیین و ایجاد بمضامین عامیانه و بهره

 سنتی خوشنویسانههای هیچ عنوان تقلید از کلیشهجادویی و سحرآمیز عرفان شرقی پیش رفته است. در کار او به

ژازه »و ش.( ۱۳۱۳متولد ) «ناصر اویسی» .(۱۱)تصویر  کندهای او این سخن را تأیید می«هیچ»شود. دیده نمی

ز در هنر نوگرای سقاخانه آثار مستقلی را با عنصر اقناع کننده خوشنویسی ندارند. ا (۱۳۰۹-۱۳۸۶) «تباتبایی

ها های درون کادر یا مجسمهها و ابژهزمینه و تزیین فرمخلق آثاری انجامیده که از خط در پسها بهرو تالش آناین

 .(۱۳و  ۱۲تصاویر )اند بهره برده

 

 

 

 
 بدون، باییتباتژازه  .12تصویر 

، روغن روی بومو  رنگ، عنوان

تاریخ اثر: ، انتیمترس ۱۴۰×۹۳

منبع:  .۱۳۴۳
https://tehranauction.com 

 ۸۶×۱۹7، روی بوم اکریلیک، عنوان: سواران را چه شد؟ناصر اویسی،  .13تصویر  

  https://tehranauction.comمنبع:  .۱۳۹7تاریخ اثر: ، مترسانتی

 

های نوگرا بازنمایی کنند، در آثار نقاشان و هنرمندان معاصر که تالش کردند روح جامعه سنتی را در قالب شیوه

ساز سنتی شده است. در همه آثار کوشش بر این بوده که کاربست و ترکیب های گوناگونی با عناصر هویتمواجهه

تزیین اهمیت بیشتری داده شود تا ساخت فنی اثر؛ در حقیقت عناصر  به و بهره بردهآثار از شیوه آبستره 

 بردنشوند. خوشنویسی وجه تزیینی خود را در دسته دوم با بهرهمفهوم ساختاری فضا سهیم می وخوشنویسانه 

آورد؛ اما در دسته نخست، خوشنویسی مانند امانتی دست میها بههای گرافیکی و امکانات تجسمی آناز ویژگی

، عنوان: استاد پرویز تناولی .11تصویر 

۲۴و شاگرد، برنز،  ×۴۰×۹۰ 

منبع: .۱۳۹۰متر، تاریخ اثر: سانتی  
https://tehranauction.com 

https://tehranauction.com/auction/%da%98%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%a8%d8%a7%db%8c%db%8c-1386-1309-10/
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رو هنرمند دیگر مجال این رخ بکشد؛ ازفرهنگی از پیشینیان به لحاظ رعایت اصول و قواعد، بایست اثر خود را به

هایی منجر شده خطیک وجه آن به نقاشی یابد.نمیبندی فرم و رنگ شناسی در ترکیبپرداختن به وجوه زیبایی

مدرن  های سنتی واند. در این بررسی مشخصاً به این سوال که رخداد سویهکه در جای خود قابل تأمل و بررسی

 خط ایران چگونه بوده داده پاسخ داده خواهد شد.  نقاشی

 

 نتیجه
و « تفکر بازگشت به خویشتن»خورشیدی با گرایش به  در قالب هنر مدرن ایران در دهه چهل سقاخانهجنبش 

شده از هنر  کارگیری عناصر سنتی آغاز شد. سقاخانه قصد داشت شکاف ایجادبه از طریقنمایاندن هویت ملی 

کوشش محمد غفاری )کمال الملک( و مدرسه صنایع مستظرفه که نگارگری سنتی را که در دوره اواخر قاجار به

کارگیری عناصر ایجاد شده بود، پر کند. این جنبش نوگرا در روند رشد خود با تجربه به به آموزش هنر غربی

که در آغاز، متأثر از جنبش  شکنبصری ایرانی در خلق اثر هنری به خوشنویسی مجال بیشتری بخشید. این 

در قرن بیستم میالدی  لتریسم غرب )جنبشی که بر پایه استفاده عناصر، عالئم و نمادهای تایپوگرافی و کالیگرافی

های خوشنویسی برای ترکیبی کارگیری قلمآید. بهشکل گرفت( بود، بعدها به تسخیر ذوق و سلیقه ایرانی درمی

های شگرف میرزا غالمرضا اصفهانی آغاز شد؛ مشقطور جدی از سیاهها بهشده از فرم گرافیکی حروف و واژه فراهم

کارگیری عناصر عامیانه سنتی ادامه یافته است و در دو شیوه استفاده از و بهرو با انگیزه خلق سبکی نو ینا از

دست خوشنویسانی چون محمد احصایی، رضا مافی، ای بود بهخوشنویسی تا به امروز نیز تداوم دارد؛ نخست شیوه

واعد خوشنویسی های خوشنویسانه آورده بودند و از اصول و ق... که فنون نقاشی را به کمک فرم جلیل رسولی و

سنتی عدول نکردند. شیوه دوم، نقاشانی بودند که در تجربیات تجسمی مدرن خود از عناصر خوشنویسانه بهره 

رفته در اثر توجه نداشتند و تنها به فرم و  کارهای بهبردند و به اصول خوشنویسی، مفاهیم و معانی ادبی واژهمی

کاربست این آثار درن نهفته در هنر سکوالر نقاشی خوشنویسی بهفیگور ظاهری عناصر توجه داشتند؛ پس تفکر م

کرد. این در شناسانه آن قناعت میداد که خوشنویسی تهی از مفاهیم ادیبانه، به فرم زیباییای دنیوی میجلوه

گرایانه گردد که افزون بر ویژگی فرمحالی است که در شیوه نخست، رویارویی مخاطب با خوشنویسی ممکن می

عبارت دیگر، خوشنویسی در بخش نخست، ها داشته است؛ بهنگاهی نیز به مفاهیم پشت واژهحروف و عالئم، نیم

نماید و در انگاره و شیوه ای را به رویکرد سنتی معطوف میخط سقاخانهتوجه به مفاهیم واژگانی اثر مدرن نقاشی

ها و حروف ... وجه بصری واژه یزی، فرامرز پیالرام ورودی، صادق تبرنوع دوم که با هنرمندانی مانند حسین زنده

کارگیری عناصر خوشنویسانه، باری به جه دنیایی و سکوالر را ظاهر کرد.ها شکل گرفت و وفارغ از مفاهیم پشت آن

 محور، در آثار هنرمندان مدرن ایرانی، اکنون با رویکردهای گوناگون مواجهه است. از مهم دانستنیا ترجیحاً متن

های اجتماعی حتی با رویکردهای نقدمحور و معکوس نسبت به استفاده از خوشنویسی و نقد هویت ملی تا دغدغه

شناسی و ساختارگرایی همیشه موجود بوده های مربوط به زبانمحور، و ایدهنوگرایی در اشکال و عناصر هنری ایده

شده، همچنان با قوت ادامه دارد و نگرش پژوهشگر  ادهر روی، خوشنویسی با رویکرد نقاشانه در دو قالب یاست؛ به

خودی خود مقدم بر سقاخانه به دهد. جنبشخود را همچنان ادامه میبر آن است که در آینده موقعیت چالشی 

نقاشی و خط است. آنچه اهمیت دارد، بازیابی هویت فرهنگی است که گفتمان سقاخانه در پاسخ به آن ادا شده 

ن گفتمان با شور و حرارت ادامه دارد. در دو گرایش کاربست اثر هنری، فقط در وجه هنر است و همچنان ای
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های فیگوراتیو و عناصر های خالق در سقاخانه از خوشنویسی گرفته تا نقاشیماند. همه کنشتزیینی باقی می

هنگ برکشیده، به آن اعتبار اند؛ اما الزم است آن را از حوزه عمومی فرهای پویایی و حرکتعامیانه، همگی نشانه

 مضاعف بخشند و همانا این مهم، نیازمند توجه ویژه منتقدان و پژوهشگران است.

 

 نوشتپی
قرن نهم مشهور  نویساننستعلیق و از در مکتب هرات ایرانیبرجسته خوشنویسان  از( هـ ۹۲۶-۸۴۱)« سلطان الخطاطین»ملقب به . ۱

 است.بوده و دهم 

متفکرانی چون رنه گنون،  د.گردمی مطرحمدرن تفکر  برابردر ورزی سنتی با رویکرد و هدف اندیشه عنوان جریانیبه گرایی کهسنت. ۲

 گرایان هستند.... از سنت بورکهارت، کوماراسوامی، شوان، سیدحسین نصر و

رویج و ت آموزشبرای  باغ نگارستان خورشیدی در عمارت حوضخانه در ۱۲۸۹در سال ( الملککمال. این آموزشگاه را محمد غفاری )۳

 بافیقالی و سازییکیموزا ،کاریمنبت هنرهای دستی همچونسازی، پیکرهبر نقاشی،  افزون ،در این مدرسه کرد. گذاریپایه نقاشی هنر

 شد.هم تدریس می

 دوره طاطانترین خمشهوراز  اوبود.  نستعلیقشکسته و نستعلیق خط درایرانی  خوشنویسیبرجسته ( ـه ۱۳۰۴-۱۲۴۶)از استادان. ۴

 مشق را از یک قالب تعلیمی به یک قالب هنری بدل کرد.که قالب سیاه بوده قاجار
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