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خاســتگاه سیاهمشــق تمریــن خوشــنویس بــرای رســیدن

عصــر قاجــار خوانایــی متــن و انتقــال کالم بســیار کمرنــگ

بــه آمادگــی و پختگــی در نــگارش حــروف و کلمــات و

شــد و فــرم کالم و ترکیببنــدی عناصــر اهمیــت یافــت،

صفحههــای پاکنویــس بــوده اســت (قلیچخانــی:1390 ،

ولــی بــا مطالعــۀ متــن بســیاری از سیاهمشــقها میتــوان

 .)230در طــی تاریــخ خوشنویســی اســالمی ،سیاهمشــقها

همخوانــی محتــوای کالم و حالــت درونــی هنرمنــد را

بهمــرور دارای ویژگیهــای بصــری خــاص و ارزشهــای

دریافــت کــرد .در واقــع ،بــا توجــه بــه ایــن سیاهمشــقها

زیباشناســانه شــدند کــه بیــش از خطــوط دیگــر ،بارزتریــن

میتــوان چنیــن گفــت کــه ایــن قالــب مجالــی آزاد اســت

نمــود ایــن تحــول در قلــم نســتعلیق اتفــاق افتــاده اســت.

بــرای نمــود جریــان ســیال ذهــن هنرمند بــا بهرهمنــدی از

بــه گــواه آثــار ،سیاهمشقنویســی نســتعلیق بــه عنــوان

حــس نهفتــه در کالم (هاشــمینژاد.)117 :1393 ،

قالبــی مســتقل از اواخــر ســدۀ دهــم ق .آغــاز شــد و در

دربارۀ اثر

ســدۀ ســیزدهم ق .بــا تــالش خوشنویســانی چــون اســداﷲ

میــرزا غالمرضــا اصفهانــی ( 1304 -1246ق ).یکــی

شــیرازی ،میرحســین خوشنویسباشــی ،غالمرضــا

از قلههــای قلــم نســتعلیق و شکستۀنســتعلیق بــود

اصفهانــی و محمدکاظم تهرانی به اوج شــکوفایی و خالقیت

(قلیچخانــی )128-127 :1392 ،کــه نقــش بهســزایی در

.1

خوشنویس ،کارشناس ارشد ای رانشناسی از دانشگاه شهید بهشتی .پست الکترونیک:

mh.esrafili.art@gmail.com
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بالندگــی جریــان خوشنویســی عصــر قاجــار و شــکلگیری

غالمرضــا ،بــا نــام خداونــد آغــاز شــده؛ اینگونــه کــه پــس

مکتــب هنــری ایــن دوره داشــت .بــا مــروری بــر آثــار ایــن

از ضمیــر «هــو» نــام یــا نامهایــی از پــروردگار را مینوشــته

هنرمنــد ،در مییابیــم کــه ماحصــل فعالیــت هنــریاش

اســت کــه در برخــی نمونههــا ،بهوضــوح میتــوان میــان

بــرای رســیدن بــه ســبکی شــخصی در قلــم نســتعلیق در

ایــن نامهــا بــا محتــوای متــن پــس از آنهــا و حــال درونــی

اواخــر نیمــۀ دوم زندگــیاش بــه ثمــر نشســت و بیــش از

هنرمنــد ارتبــاط برقــرار نمــود .خوشــنویس در ایــن اثــر بــا

هــر قالــب دیگــر ،دلبســتۀ سیاهمشــق بــود .یکــی از آثــار

توجــه بــه مضمــون متــن که بیتــی از حافــظ اســت ،تمنای

غالمرضــا ،سیاهمشــقی بــه خــط نســتعلیق اســت کــه

رســیدن بــه مقصــود و نیکبختــی خــود را بــا عبــارت«هــو

هماکنــون ،در تــاالر خوشنویســی مــوزۀ رضــا عباســی در

المســعود» آغــاز کــرده اســت .همچنیــن ،انــدازۀ کوچــک

منظــر نظــر شــیفتگانش قــرار دارد (تصویــر .)1

قطعــه ،رقیــق بــودن مرکــب و ایجــاد سایهروشــنها و

متن اثر به این قرار است:

رنــگ کهنــه و تیــرۀ کاغــذ هماهنگــی جالبــی را میــان

هو المسعود

محتــوای سیاهمشــق بــا فــرم ارائــۀ آن برقــرار نمــوده کــه

ای آنکه ره بمشرب مقصود برده ]ای[

در برانگیختــن حســی صمیمــی و آرامشبخــش و غمــی

زین بحر قطره ]ای[ /جرعه ]ای[ بمن خاکسار بخش

عارفانــه در مخاطــب امروزیــن مﺆثــر اســت.
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یا علی مدد است

از نــکات جالــب در متــن اصلــی اثــر ،اســتفاده از هــر دو واژۀ

تحریرا ً سنه 1297

«قطــره» و «جرعــه» اســت کــه توجــه غالمرضــا را بــه
اختــالف نســخههای دیــوان حافــظ نشــان میدهــد .او در
سیاهمشــق خــود بــه جــای نوشــتن نامــش ،تنهــا امضــای
اختصاصــیاش بــه خــط شکستۀنســتعلیق (یــا علــی مــدد
اســت) را بــه کار بــرده اســت کــه میتــوان ریشــۀ اســتفاده
از ایــن عبــارت را در ســلوک معنــوی 1و جریــان خــواب
کودکــیاش جســتجو کــرد .2محــل قرارگیــری رقــم افزون
بــر جنبــۀ ترکیببنــدی از نظر ایجــاد هماهنگــی مضمونی
نیــز درخورتوجــه اســت؛ بــه ایــن صــورت کــه آن را پاییــن
کلمــۀ «خاکســار» نوشــته (تصویــر  )2و بدیــن ترتیــب،
همخوانــی محتوایــی میــان رقــم و ایــن واژه و حــس کالم
ایجــاد شــده اســت .غالمرضــا بــر مبنــای شــیوۀ رقمزنــی
و درج تاریــخ در آثــار خوشنویســی کــه از واژگانــی خــاص و
غالب ـاً زبــان عربــی بهــره میبردهانــد ،سیاهمشــق خــود را

ایــن سیاهمشــق همچــون بســیاری از سیاهمشــقهای

تصویر ( :1مأخذ :نگارنده)

بــه پایــان رســانده اســت.

منعطــف میــرزا در قلــم نســتعلیق اســت کــه در جایجــای

مﺜبــت را در نیمــۀ باالیــی ترکیــب قــرار داده اســت .در کنار

خطــش ،بهویــژه در زوایــای قلمگــذاری و قلمگردشهــا

ایــن اتفــاق ،بــا ایجــاد فضاهــای منفــی مناســب و نــوع

و نحــوۀ اتصــاالت ،قابــل بررســی اســت .ترکیببنــدی

چینــش عناصــر در نیمــۀ پایینی ترکیــب در حفــظ وحدت

و صفحهآرایــی ایــن سیاهمشــق ،ماننــد بخــش عمــدۀ

و انســجام سیاهمشــق کوشــیده اســت .تنظیــم حرکتهای

سیاهمشــقهای ایــن هنرمنــد ،در کادر مســتطیل عمــودی

عمــودی و افقــی و حالــت تکــرار و تداخــل عناصــر نیــز در

و بــه صــورت چلیپایــی ســامان یافتــه اســت .غالمرضــا

ایجــاد ترکیــب منســجم ایــن اثــر مﺆثــر بــوده اســت.

بــرای افزایــش جذابیــت بصــری ترکیــب و چرخــش چشــم

بــا توجــه بــه ایــن توضیحــات ،اثــر مزبــور جــزء

بیننــده ،عبــارات «تحریــراً» و «ســنه  »1297را در زوایایــی

سیاهمشــقهای خــاص میــرزا بــه شــمار مــیرود کــه افزون

متفــاوت بــا ریتــم کلــی عناصــر نوشــته (تصویــر  )3و بدین

بــر اجــرای دقیــق و ماهرانــه ،بــه زیبایــی پیونــد مضمــون،

ترتیــب ،حالتــی چنــد ســویه را در سیاهمشــق بــه وجــود

فــرم و حــس هنرمنــد را نمایــان کرده اســت .بدیــن ترتیب،

آورده اســت کــه خــود از پیشــگامان تکامــل ایــن نــوع

ردیابــی مســائلی از ایــن دســت در آثار خوشنویســی ،خاصه

سیاهمشــقها در عصــر قاجــار بــود .از یــک منظــر ،ترکیــب

سیاهمشــقها ،شایســتۀ بررســیهای دقیقتــر اســت تــا

سیاهمشــقهایی از ایــن دســت کــه عناصــر نوشــتاری

بیشازپیــش زوایــای پنهــان ایــن خطه از هنــر ایرانــی برای

کمــی دارنــد ،دشــوار اســت؛ زیــرا ،هنرمنــد بایــد بــا تعــداد

هنرمنــدان و عالقهمنــدان آشــکار شــود.

تصویر ( :3مأخذ :نگارنده)

تصویر ( :2مأخذ :نگارنده)
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روان و پختــه نگاشــته شــده ،گویــای شــیوۀ اســتوار و

اثــر بــا چیدمــان و تکــرار عناصــر ،بیشــترین تمرکــز فضای
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مطالعــۀ مفــردات ایــن سیاهمشــق پاکنویــس کــه بســیار

کلمــات محــدود بــه ترکیبی منســجم برســد .میــرزا در این

.1

برای مطالعه در این باره ،نک :سهیلی خوانساری.24-21 :1369 ،

.2

برای دیدن حسب حال میرزا به خط خودش ،نک :قلیچخانی.202 :1396 ،
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جمهــوری اســالمی ایــران.
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