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به  خوشنویسی 
عنوان رشیف ترین 
هرن بــری، از دیرباز 
مــورد توجــه ایرانی خالق 
بــوده اســت. ایــن هــرن، بــا 
قابلیت هایــی کــه از لحــاظ بری 
دارد و تأثیر شــگرفی که بر روح و جسم 
انســان می گذارد، نقــش غیر قابل انکاری در 
ســایر هرنهای ما داشته است و همیشه هرنمندان 
ســایر رشته ها را بر آن داشته، تا از این امانت الهی که 

از دست  قوی دســتانی چون ابن مقله، ابوالحسن 
علی بن هالل، میرزا جعفر بایسنقری، میرعامد 

حســنی، میرعلی هروی، میــرزا غالمرضا 
اصفهانــی و میــرزای کلهــر و ... که 

غرور پنجه هایشان تجلی گر نور 
خداونــد زیباســت، حاصل 

شــــــــده است، جهت 
تقدیــس و اعتــالء 

هرن خود سود 
جویند.

گرایش های نوین در خوشنویسی
کاظم خراسانی
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خوشنویسی ایرانی، با اسکلت محکم و انسجام بی نظیری 
که در ســاختامن حروف و مفردات خود دارد، این آزادی 
را به هرنمندان داده اســت تا هرگاه در رساندن پیام خود 
به این هرن نیاز پیدا کردند، از آن به درستی استفاده کنند. 
از این رهگذر، کلیه هرنهای بری، از جمله هرن گرافیک 
نیز، از این مشخصه منحر به فرد خوشنویسی، بهره های 
فــراوان برده اند. چه بســا، از درون این فرآیند، هرنهایی 
مانند نقاشی خط و خط گرافیک زاده شد و هرنمند ایرانی 
توانست حدیث جان را از آمیزش استادانه منادهای خطی 

و بری، به گوش عارف و عامی برساند.
از این روست که گفته اند:

کسی که حسن خط دوست در نظر دارد 
محّقق است که او حاصل بر دارد

آنچــه مطرح اســت، این نکته اســت که، میــزان تبعیت 
هرنمند، جهت ارائه آثار گرایش های نوین خوشنویسی، از 

اصول دقیق خوشنویسی، تا کجاست؟
بــرای تعییــن و درک این حــدود، باید باز به گذشــته و 
تجربیات اســتادان خوشــنویس مراجعه کنیــم. مالحظه 
می کنیم در منونه های طغری، مثنی، نســتعلیق، شکسته 
و به خصوص بنائی، اســتادان به خود اجــازه داده اند، از 
ترکیب بندی ها و قواعد خوشنویســی، بــه آن حد عدول 
کننــد، کــه نتیجه آن اثری بدیع و جدید باشــد و ســبب 
ایجاد سنت تازه ای شود. بنابراین، طراحان امروزی نیز، به 
رشط آنکــه از پختگی، دید و تجربه به حد کافی بهره مند 
باشند، می توانند نوشته خوشنویسی شده را، در این روال، 
ســاده تر کنند و یا با ترکیب بندی دیگری مطرح کنند. هر 
اثر هرنی، احســاس خاصی را به مخاطب انتقال می دهد 
که بخشــی از این احســاس ها، بازتــاب هویت فرهنگی 
اســت. بنابراین، طراح بیش از هر چیزی، باید نســبت به 

فرهنگ مخاطب اثر خود، شناخت و توجه داشته باشد.
زیباشناســی بکــر، به معنای محیطــی، جزئی از خالقیت 
اســت که در نــور تجرید متجلی می شــود و فهم معانی 
مسترت در آثار گرایشهای نوین، تنها از طریق تجرید برای 
ذهــن زمینی ما ممکن اســت؛ چنانکه عالی ترین شــیوه 
تفکر هرن اســالمی به طور اعم، و هرن خوشنویسی به 

طور اخص، بر تجرید استوار است.
اینهــا  داریــم.  قــرآن  در  را  »یــس«  و  »امل« 
کلمه هایــی کــه معنــی داشــته باشــند، 
نیســتند. البتــه معانی رمــزی آنها را 
تفســیر کرده اند،  ولی ما آنها را 
الف – الم – میم می خوانیم.

این، آن زمــان نو بود و 
حاال هم نو اســت. 
ایــن تجریــد یا 
 ، ع ا نتــز ا
لب  جا

 . ســت ا
که  کســی 

عربی  ایران  در 
منی داند، از لحنی که 

می شــود،  خوانده  قرآن 
لــذت می بــرد و احساســی 

لطیف بــه او دســت می دهد و 
در خیــال، با آن لحن شــیرین، هر جا 

می خواهد می رود، تا آســامن. برای کسی 
کــه عربی می دانــد هم، »یس« هــامن کار را 

می کند. »یس« نـــــیروئی تجریدی و درونی دارد، 
نــه کاربرد خواندنی. شــکل و فرم تجســمی در حوزه 

طراحــی هم، چنین اســت. یعنــی، رمزی غیــر متعارف 
است. در مقوله معنی شناسی، ممکن است بگویید، تنها، 
گونه ای شــکل و فرم ابداعی اســت. ولی باید بدانیم که 
اصوالً خوشنویســی )کالیگرافی(، فرمالیستی است. چون 
اگر در محدوده محتوی خوانده شــود، کاربرد دارد. ولی 
آنجا که خوانده منی شــود، جز فرم و شکل تجریدی، چیز 

دیگری را القاء منی کند.
در قرن بیستم، از ظرفیت خوشنویسی، در غرب بهره گیری 
شــد و حتی نهضتی بنام لرتیســم )Lettrism( به وجود 
آمــد. برخی از هرنمنــدان غرب، با الهام از خوشنویســی 
رشق دور، تجربیاتــی کردند و آثاری به وجود آوردند. پل 
کلــه )Paul Klee( در آملــان، از خط کهن مری و عربی 
 )Matheue( و ماتیو )Soulages( تقلید کرده است. سوالژ
و دوترمــون )Dotremony( و هارتونگ )Hartung( در 
 )Well Mother( و مــادررل )Kline( فرانســه، کالیــن
در آمریــکا، این شــو )Insho( در ژاپن و بســیاری دیگر، 
هرنآزمایی کرده اند و از این چشمه آب خورده اند. ضمناً، 
مارک توبی )M.Tobey( هم در آمریکا بوده که به خیلی 
جاها سفر کرده؛ از خاور نزدیک تا دور. و حتی چند سال 

در چین، خط چینی یاد گرفته.
 در ایــران، گرایــش به راهــی نو و هرنآزمایــی در عرصه 
جدید، از خیلی پیش رشوع شــده و اکنون طیف گسرتده 
و گوناگونی از کوشــش های هرنمنــدان، نظر عالقمندان 
بســیاری را بــه خود جلب کرده اســت. هــر هرنمند، به 
اقتضــای دیدگاه و زمینه و اســتعدادش، در راهی رفته و 
منونه ای ابداع کرده که همه قابل مطالعه و بررسی است.

در رونــد خالقیت هــای نوآورانــه، هرنمنــدان، به چنان 
ابداعاتــی در خــط دســت یافتنــد کــه می تــوان آن را 
مجموعه ای از سنت شکنی ها، نام نهاد. شاید بتوان گفت، 
مهم تریــن سنت شــکنی، در رابطه فــرم و محتوا صورت 

گرفت.
در دنیــای ســنتی، خط وظیفه داشــت که مفهــوم را به 
آســان ترین، رسیع ترین و خواناترین وجه بیان کند تا در 
نــگاه اول، فرم و محتــوی، یک جا به بیننــده و خواننده 
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القاء شــود. اّمــا اینک، وظیفه مهم خــط، زیبایی و تبلیغ 
اســت. هرنمنــدان در حالی که بدیع بودند و شــگفتی را 
همراه زیبایی، از اهداف مهم بری تعیین کردند، با ســه 
اقدام مهم عرصه نوآوری یعنی، تغییر شکل )دفرماسیون( 
در حروف، اغراق در حروف )اگزجریشــن( و ساده سازی 
)استیلزیشن(، تحوالتی در حروف ایجاد کردند که بتوانند 
زیبایــی و قدرت ارایه و روح تبلیغ گرای آن را باال بربند. از 
این رو، خط در نگاه اول، نه می توانست و نه می خواست 
که در روند این تغییرات، مفاهیم را همراه با شکل، یک  جا 
القــاء کند. در نقاشــی، از این هم پا فراتر نهاده شــده و 
رابطه مفهوم و شــکل، به متامی، از هم گســیخته شــد و 
خط، در کنار رنگ و سایر اشکال، به جزیی از ترکیب بندی 
تبدیل شــد و تغییر شــکل و تکرار حروف، فقط به قصد 

زیبائی، از اهداف مهم هر خط تلقی گردید.
هرنمندانی چــون زنده رودی، خط را در مرز جنبش پیش 
بردند و تناولی، خط را در مجســمه های هیچ، یا نقاشــی 
»هیچ« بر روی کاســه بشــقاب ها، متحول کرد. به دنبال 
آنان، پیآلرام، آن چنان تغییر شکلهایی در حروف به وجود 
آورد که به کلی، رابطه فرم و محتوا را از هم گسســت و 
خــط در آثار او، به مجموعه ای از حرکت حروف در بطن 
سطوح رنگی، تبدیل شد. رضا مافی نیز، با سیاه مشق های 
خود، این سنت شــکنی را ادامه داد تــا نوبت به احصایی 
رسید. او در آخرین تحوالت هرنی خود، فقط به یک مجموعه 
از حرکت حروف دست یافت و نام آن را بسم ا... نهاد. پس از 
آن، افجه ای با خط، نقاشی کرد و باالخره جلیل رسولی، از 
خط و چسباندنی ها به یکدیگر، سعی کرد ضمن احرتام به 
رابطه فرم و محتوی در خط، از طریق چسباندن ترمه ها و 
نظایر آن به تابلوی خط، غنا و زیبایی ملی ســنتی ببخشد. 
این روند ادامه داشــته اســت تا اینکه آخرین دست آورد 

خط بنام »معلّی«، توسط عجمی پا به صحنه نهاد.
اینکــه خطاطی که در روند تحوالت جدید، وظیفه خود را 
خوانایی و ســهولت نگارش و رسعت مراودات و مراسالت 
منی دانــد، کامبیش آن را به فرمی زیبا تبدیل کرده اســت 
کــه در درجه اول، معنای خود را، نــه فقط القاء منی کند، 
بلکــه ادعایی نیــز دارد. از این رو، متهیــدات نوینی به 
یــاری خطاطی جدید آمده اســت کــه عبارتند از 
ترکیب بنــدی، رنــگ، عنارص خیــال و رمزهای 
تصویــری که به حــوزه و قلمــرو مربوط 
نزدیکنــد. اّمــا همه شــگردهای باال، 
هنگامی مفید می افتد، که بیننده 
و مخاطب، با مشارکت فعال 
خــود، در فهم و خواندن 
خط جدید، تـــــالش 
یکی  این،  کنــد. 
مهم ترین  از 

ویژگی های 
ل  تحــــــــــو

در  خوشنویســی، 
خط معارص است.

در ایــن اوضــاع و احــوال، 
خوشنویســان امــروز، چگونــه 

می تواننــد ابــراز وجود کننــد و به 
پرتو حقیقت درونی و تجربه ی ژرفی که 

راهنامی آنهاست، وفادار مبانند، بی آنکه سنتی 
را که به ارث برده اند، فراموش کنند؟

چـــــــگونه می توانند هرنشــان را، بدون آن که بدان 
خیانــت ورزند، نو کنند؟ به نظر مــن، باید دو موضوع را 
در نظر گرفت. اولی، به محتوای عباراتی که می نویســند 
مربوط اســت و دومی، به انتخاب ابزار. شــکل و محتوا، 

جدایی ناپذیرند.
خوشنویسی به طور سنتی، همواره نوشنت با قلم نی بوده. اگر 
وسایل و ابزار بیشرتی، چه به طور مستقل، و چه همراه با قلم 
به کار رود، در این صورت، عالیم، حیات تازه ای خواهند یافت. 
به قول یک خوشنویس چینی، »وقتی ایده در نوک قلم است، 

لزومی ندارد که به دورتر نگاه کنیم.«
خوشنویســی، شکلی هرنی اســت که قواعد دقیقی دارد. 
مدت زمانی که برای رونویسی یک سطر بر روی صفحه ای 
خالــی الزم اســت، به هیچ وجــه، غیــر طبیعی نیســت. 
خوشنویســان به طور ســنتی، نه آن آزادی و نه آن وسایل 
فنی را داشــتند که بتوانند وقت را به بطالت بگذرانند، یا 
عجلــه کنند. امروز، قلم، ده برابــر رسیع تر از مدتی پیش 
می نویســد. دســت با رسعت، روی صفحه حرکت می کند 
و به طــور هم زمان، طرح کلامت و شــکل ترکیب را دنبال 
می کند. نه تنها دســت، بلکه رسارس بدن، در این عمل که 
قفل گنجینه مهارتهای اندوخته به صرب را می گشاید، درگیر 

می شود.
بایســتی از دشــواری خط و ناخوانایی آن واهمه نداشت 
و جســورانه و بی دریغ در روند نوآوری، از اقالم قدیم نیز 
استفاده کرد. ظرفیت های باالی نوآوری خط کوفی، که از 
ثلث قرن 2 و 3 تا معلّی، در قرن 15 هجری، ادامه داشته 
و حتی گســرتش یافته اســت، به هرنمندان فرصت داد که 
بــه متامی اقالم خط توجه کنند. نــه تنها می توان تعلیق، 
نســتعلیق و شکســته، که از خطهای خوانا هستند، بلکه 
شــکلهای قدیمی تر و گمنام تر خــط، چون رقاع، محقق و 
ریحان و در شکلهای هندسی، کوفی، خط بنایی )معقلی( 
و حتــی کوفی گیاهی را نیز به عنوان خام آثار خود تلّقی 
کــرد. نکته مهم این اســت که، هیچ کــدام از تکنیک ها و 
ابزارهای خوشنویســی مثل قلم نی، مرکــب، قلم مو، رنگ 
روغن و حتــی امروز، کامپیوتر دیجیتــال آرت، با خطوط 
مــدرن در تضــــــاد قــــــــرار نگرفته انــد. همچنان کــه 
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بــاالی  ظرفیــت 
خــط کوفی، بــا همه 
توانسته اســت  تحوالتش، 
با فناوری  فرصت هم زیســتی 
و هــرن معارص را، بــه بهرتین وجه، 

ایجاد کند.
گرایش به ســمت خطوط تجریدی، بعضاً، با 
داشــنت ته مایه هایی از حروف ســنتی، و ارائه آن 
بــا ابزار و رنگهای به جا، و تلفیق با بعضی خطوط، در 
جهت ایجاد فضائی فعال، نو و با ارزش بری باال، و دقت 
در ترکیب بندی مناســب، بسیار مؤثر و خوشایند است. چرا که 
اگــر هرنمند، عنارص پایــه در مبانی طراحی را، که اســاس علمی و 
جهانی اســت و حاال دیگــر آکادمیک یا مکتبی شده اســت، نداند و از 

ابداعات هرنمندان دیگر، در داخل کشور و کشورهای پیرشفته، 
بی خرب باشــد، در دایــره کوچک تقلید و تکــرار و حرکت 

عرضی می ماند و بــه هیچ گونه جهتی که آن را بتوان 
منونه بهرت و برتر بنامیم، توفیق پیدا نخواهد کرد.

نیــاز بری اقشــار جامعــه، دگرگونی و به 
شــیوه نو بیــان کردن خط اســت. چرا 

که خوشنویســی، به روش ســنتی، 
با قواعــد و قانــون خاص آن، 

همیشــه مورد پسند مردم 
نخواهد بود.


