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محمدحسین اسرافیلی1
 

نکاتی دربارة سیاه  مشق میرزا غالم رضا اصفهانی در 
موزة رضا عباسی به شمارة 2381

mh.esrafili.art@gmail.com  خوشنویس، کارشناس ارشد ایران شناسی از دانشگاه شهید بهشتی. پست الکترونیک: . 1

   مقدمه
خاســتگاه سیاه مشــق تمریــن خوشــنویس بــرای رســیدن 

ــات و  ــروف و کلم ــگارش ح ــی در ن ــی و پختگ ــه آمادگ ب

ــی، 1390:  ــوده اســت )قلیچ خان ــس ب ــای پاک نوی صفحه ه

230(. در طــی تاریــخ خوشنویســی اســالمی، سیاه مشــق ها 

ــای  ــاص و ارزش ه ــری خ ــای بص ــرور دارای ویژگی ه به م

زیباشناســانه شــدند کــه بیــش از خطــوط دیگــر، بارزتریــن 

نمــود ایــن تحــول در قلــم نســتعلیق اتفــاق  افتــاده اســت. 

ــوان  ــه  عن ــتعلیق ب ــی نس ــار، سیاه مشق نویس ــواه آث ــه گ ب

ــد و در  ــاز ش ــم ق. آغ ــدۀ ده ــر س ــتقل از اواخ ــی مس قالب

ســدۀ ســیزدهم ق. بــا تــالش خوشنویســانی چــون اســداهللا 

غالم رضــا  خوشنویس باشــی،  میرحســین  شــیرازی، 

اصفهانــی و محمدکاظم تهرانی به اوج شــکوفایی و خالقیت 

ــی  ــد در سیاه مشق نویس ــر چن ــان: 231(. ه ــید )هم رس

عصــر قاجــار خوانایــی متــن و انتقــال کالم بســیار کم رنــگ 

ــرم کالم و ترکیب بنــدی عناصــر اهمیــت یافــت،  شــد و ف

ولــی بــا مطالعــۀ متــن بســیاری از سیاه مشــق ها می تــوان 

هم خوانــی محتــوای کالم و حالــت درونــی هنرمنــد را 

ــه ایــن سیاه مشــق ها  ــا توجــه ب دریافــت کــرد. در واقــع، ب

می تــوان چنیــن گفــت کــه ایــن قالــب مجالــی آزاد اســت 

بــرای نمــود جریــان ســیال ذهــن هنرمند بــا بهره منــدی از 

ــمی نژاد، 1393: 117(. ــه در کالم )هاش ــس نهفت ح

  دربارۀ اثر
میــرزا غالم رضــا اصفهانــی )1246- 1304 ق.( یکــی 

از قله هــای قلــم نســتعلیق و شکستۀ نســتعلیق بــود 

ــزایی در  ــش به س ــه نق ــی، 1392: 127-128( ک )قلیچ خان
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بالندگــی جریــان خوشنویســی عصــر قاجــار و شــکل گیری 

مکتــب هنــری ایــن دوره داشــت. بــا مــروری بــر آثــار ایــن 

ــری اش  ــت هن ــه ما حصــل فعالی ــم ک ــد، در می یابی هنرمن

بــرای رســیدن بــه ســبکی شــخصی در قلــم نســتعلیق در 

اواخــر نیمــۀ دوم زندگــی اش بــه ثمــر نشســت و بیــش از 

هــر قالــب دیگــر، دل بســتۀ سیاه مشــق بــود. یکــی از آثــار 

ــه  ــت ک ــتعلیق اس ــط نس ــه خ ــقی ب ــا، سیاه مش غالم رض

ــاالر خوشنویســی مــوزۀ رضــا عباســی در  هم اکنــون، در ت

منظــر نظــر شــیفتگانش قــرار دارد )تصویــر 1(. 

متن اثر به این قرار است:

هو المسعود

 ای آنکه ره بمشرب مقصود برده [ای] 

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

یا علی مدد است 

تحریراً سنه 1297

ایــن سیاه مشــق همچــون بســیاری از سیاه مشــق های 

غالم رضــا، بــا نــام خداونــد آغــاز شــده؛ این گونــه کــه پــس 

از ضمیــر »هــو« نــام یــا نام هایــی از پــروردگار  را می نوشــته 

ــان  ــوان می ــا، به وضــوح می ت اســت کــه در برخــی نمونه ه

ایــن نام هــا بــا محتــوای متــن پــس از آن هــا و حــال درونــی 

هنرمنــد ارتبــاط برقــرار نمــود. خوشــنویس در ایــن اثــر بــا 

توجــه بــه مضمــون متــن که بیتــی از حافــظ اســت، تمنای 

رســیدن بــه مقصــود و نیک بختــی خــود را بــا عبــارت »هــو 

المســعود« آغــاز کــرده اســت. همچنیــن، انــدازۀ کوچــک 

ــن ها و  ــاد سایه روش ــب و ایج ــودن مرک ــق ب ــه، رقی قطع

ــان  ــی را می ــی جالب ــذ هماهنگ ــرۀ کاغ ــه و تی ــگ کهن رن

محتــوای سیاه مشــق بــا فــرم ارائــۀ آن برقــرار نمــوده کــه 

در برانگیختــن حســی صمیمــی و آرامش بخــش و غمــی 

عارفانــه در مخاطــب امروزیــن مؤثــر اســت. 

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

ــه  ــا را ب ــه غالم رض ــه توج ــت ک ــه« اس ــره« و »جرع »قط

اختــالف نســخه های دیــوان حافــظ نشــان می دهــد. او در 

سیاه مشــق خــود بــه جــای نوشــتن نامــش، تنهــا امضــای 

اختصاصــی اش بــه خــط شکستۀ نســتعلیق )یــا علــی مــدد 

اســت( را بــه کار بــرده اســت کــه می تــوان ریشــۀ اســتفاده 

ــواب  ــان خ ــوی1 و جری ــلوک معن ــارت را در س ــن عب از ای

کودکــی اش جســتجو کــرد2.  محــل قرارگیــری رقــم  افزون 

بــر جنبــۀ ترکیب بنــدی از نظر ایجــاد هماهنگــی مضمونی 

نیــز درخورتوجــه اســت؛ بــه ایــن صــورت کــه آن را پاییــن 

ــب،  ــن ترتی ــر 2( و بدی ــته )تصوی ــار« نوش ــۀ »خاکس کلم

هم خوانــی محتوایــی میــان رقــم و ایــن واژه و حــس کالم 

ایجــاد شــده اســت. غالم رضــا بــر مبنــای شــیوۀ رقم زنــی 

و درج تاریــخ در آثــار خوشنویســی کــه از واژگانــی خــاص و 

ــد، سیاه مشــق خــود را  ــی بهــره می برده ان ــان عرب ــاً زب غالب

بــه پایــان رســانده اســت.
تصویر 1: )مأخذ: نگارنده(
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مطالعــۀ مفــردات ایــن سیاه مشــق پاک نویــس کــه بســیار 

ــتوار و  ــیوۀ اس ــای ش ــده، گوی ــته  ش ــه نگاش روان و پخت

منعطــف میــرزا در قلــم نســتعلیق اســت کــه در جای جــای 

ــا  ــذاری و قلم گردش ه ــای قلم گ ــژه در زوای ــش، به وی خط

ــدی  ــت. ترکیب بن ــی اس ــل بررس ــاالت، قاب ــوۀ اتص و نح

ــدۀ  ــش عم ــد بخ ــق، مانن ــن سیاه مش ــی ای و صفحه آرای

سیاه مشــق های ایــن هنرمنــد، در کادر مســتطیل عمــودی 

ــا  ــت. غالم رض ــه اس ــامان  یافت ــی س ــورت چلیپای ــه ص و ب

بــرای افزایــش جذابیــت بصــری ترکیــب و چرخــش چشــم 

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

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

ترتیــب، حالتــی چنــد ســویه را در سیاه مشــق بــه وجــود 

ــوع  ــن ن ــل ای ــگامان تکام ــود از پیش ــه خ ــت ک آورده اس

سیاه مشــق ها در عصــر قاجــار بــود. از یــک منظــر، ترکیــب 

ــتاری  ــر نوش ــه عناص ــت ک ــن دس ــق هایی از ای سیاه مش

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

کلمــات محــدود بــه ترکیبی منســجم برســد. میــرزا در این 

اثــر بــا چیدمــان و تکــرار عناصــر، بیشــترین تمرکــز فضای 

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

ــوع  ــب و ن ــی مناس ــای منف ــاد فضاه ــا ایج ــاق، ب ــن اتف ای

چینــش عناصــر در نیمــۀ پایینی ترکیــب در حفــظ وحدت 

و انســجام سیاه مشــق کوشــیده اســت. تنظیــم حرکت های 

عمــودی و افقــی و حالــت تکــرار و تداخــل عناصــر نیــز در 

ایجــاد ترکیــب منســجم ایــن اثــر مؤثــر بــوده اســت.

بــا توجــه بــه ایــن توضیحــات، اثــر مزبــور جــزء 

سیاه مشــق های خــاص میــرزا بــه شــمار مــی رود کــه افزون 

بــر اجــرای دقیــق و ماهرانــه، بــه زیبایــی پیونــد مضمــون، 

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

ردیابــی مســائلی از ایــن دســت در آثار خوشنویســی، خاصه 

ــا  ــت ت ــر اس ــی های دقیق ت ــتۀ بررس ــق ها، شایس سیاه مش

بیش از پیــش زوایــای پنهــان ایــن خطه از هنــر ایرانــی برای 

ــدان آشــکار شــود. ــدان و عالقه من هنرمن

تصویر 2: )مأخذ: نگارنده(

تصویر 3: )مأخذ: نگارنده(
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برای مطالعه در این باره، نک: سهیلی خوانساری، 1369: 24-21.. 1

 برای دیدن حسب حال میرزا به خط خودش، نک: قلیچ خانی، 1396: 202.  . 2
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