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كتابمرقعدلگشا اثر مهدی نورمحمدی، شرح 
زندگی و آثار سه تن از خوشنویسان نامدار قزوین در 

دورة قاجار است. این كتاب به كوشش انتشارات پیكره 
در 112 صفحه، با قطع رحلی و جلد گالینگور در ابعاد 

29× 22 سانتی متر چاپ شده است.
قزوین همواره از شهرهای مطرح در حوزه هنر خوشنویسی 

به شمار می رفته و در طول تاریخ خوشنویسان بزرگی را در دل خود 
پرورانده است كه معروف ترین آن ها نابغة بزرگ خط نستعلیق 
میرعماد سیفی حسنی است. اما تعدادی از این خوشنویسان 

علی رغم آفرینش آثاری ارزشمند و تالش شایسته در حوزه 
هنر، در گمنامی باقی مانده اند و به درستی به جامعه 

خوشنویسی معرفی نشده اند.
مؤلف كتاب، مهدی نورمحمدی، در این اثر 

تالش كرده است با معرفی برخی از این 
هنرمندان گمنام، گامی در جهت خدمت 
به جامعة هنری كشور بردارد. وی 

در این كتاب از جمله به 
پژوهش حول آثار 

و زندگی 

ملك محمد قزوینی، شیخ 
علی سّكاك و محمدعلی 

خیارجی پرداخته، كه 
در جریان این تحقیق، 
دو خوشنویس دیگر در 

عرصة خط تزئینی به 
نام های عبدالحسین قزوینی و 
محمدطاهر قزوینی نیز معرفی 

شده اند.
در مقدمه كتاب می خوانیم كه: »وجود 
این پنج هنرمند تأكیدی است بر این نكته كه قزوین از عصر 

قاجار تا اوایل پهلوی، یكی از كانون های مهم خلق خطوط 
تزئینی، گلزار و تفننی بوده و نقش و تأثیر ملك محمد 

قزوینی به عنوان عنصری جریان ساز در این شهر به خوبی 
مشهود و غیرقابل انكار است.«

این كتاب می تواند راهنمای خوبی برای آن عده از 
دبیران هنری باشد كه عالقه دارند دانش آموزان خود را با 

الگوهای برتر در حوزه های مختلف خوشنویسی آشنا كنند. 
درواقع برای درك یك هنر نیاز است كه هنرجو كسانی را 

كه پیش از او قدم در این عرصه نهاده اند بشناسد و تالش و 
پشتكارشان را در خلق آثاری ارزنده ببیند تا مسیر خود را 

با سرمشق گرفتن از آنان دنبال كند و بی راهه نرود. با توجه 
به اینكه ملك محمد قزوینی، شیخ علی سّكاك و محمدعلی 

خیارجی هر سه عالوه بر خط و خوشنویسی دستی در 
هنر طراحی و نقاشی نیز داشته اند، آنچه كه در آثار این 
هنرمندان بیشتر به چشم می خورد ابتكاراتی است كه 

آمیخته  كردن خط، طراحی و نقاشی در خلق قطعات به كار 

كیاناتیموری
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برده اند و همچنین از شیوه های نوین برای پدید آوردن جریان تازه ای 
در خوشنویسی استفاده كرده اند. برای مثال ملك محمد مبتكر نوعی 
خط تزئینی به شمار می رود. او در این ابتكار خود با حفظ اصالت هنر 

و سنت ایرانی ـ اسالمی، آثاری خلق كرده كه با وجود مضمون های 
تكراری در آن از لحاظ شیوه و تكنیك منحصربه فرد است. به طور 

كلی، این هنرمندان در آثار خود با خالقیت و الهام از نقوش 
اسلیمی، ختایی و كوفی، به تصویرسازی مناسب و ایجاد حركت و 
ابتكار پرداخته اند؛ از همین روست كه آنان را جزو پیشگامان هنر 

نقاشیخط و گرافیك در ایران می دانند.
هنرجویانی كه عالقه مند به خط های تزئینی، گلزار، نقاشیخط، 
فانتزی، هنرهای گرافیكی و ... هستند در مقاطع مختلف، با بررسی 
و تجزیه  و تحلیل این كتاب و مشاهده دقیق آثار به نتایج كاربردی 

و مؤثری در زمینه  هنری شان خواهند رسید. دانش آموزان نیز با 
الگوبرداری درست از شیوه ها و تكنیك های به كار برده شده در 

قطعات این كتاب، می توانند به ایده های تازه برسند و بعد از تمرین 
و كسب مهارت به كمك دبیران هنر، با پیاده سازی این ایده ها، جلوة 

تازه ای به آثار هنری شان ببخشند.
نورمحمدی تصاویر بیشتر آثار و قطعات خوشنویسان نام برده را 

به بهترین شكل ممكن و با كیفیت باال در كتاب گنجانده است. این 
ذوق و سلیقه در چینش آثار به همراه شناسنامة هر یك از قطعات، 
مطالعه كتاب را برای قشر دانش آموزان دلپذیرتر كرده است. در این 

كتاب برای نخستین بار عكس های باكیفیتی از كتیبة آب انبار مسجد 
و مدرسة موالوردی خان كه از آثار ملك محمد است به طور كامل به 

چاپ رسیده است. این كار از آن جهت ارزشمند است كه در دهة 
80 خورشیدی دو قطعه از این كتیبه متأسفانه به سرقت رفت، لذا 
مسئوالن امر برای جلوگیری از تكرار چنین حادثه ای تمام كتیبه را 
با جوش دادن ورقه های آهن پوشاندند. به همین دلیل چون امكان 
عكس برداری از كتیبه برای نگارنده میسر نبوده، با پیگیری فراوان 

عكس های كاملش را یافته و در كتاب قرار داده است.
دبیران هنر با مطالعة دقیق این كتاب می توانند به فرآیند 

شكل گیری جریان های گوناگون خط پی ببرند و برای شرح تاریخ 
هنر خوشنویسی، نقاشیخط و ... از مطالب معتبر آن استفاده كنند. 

مضافاً كه مؤلف با تحلیل آثار هر یك از خوشنویسان به مطالبی 
خواندنی از روحیات و رفتار این هنرمندان رسیده است. نورمحمدی 

با مطالعة عبارات به كار رفته در قطعات به اطالعاتی در زمینة شرایط 
زندگی و معیشتی این هنرمندان دست  یافته و فهمیده است كه تا 

چه حد آنان برای هنرشان با وجود سختی ها و مشكالت راه، احترام 
قائل بوده اند.

برای مثال در قسمتی از كتاب آمده است: ... نوشتن عباراتی 
همچون »آخر خوشنویسی، اول گدایی«، »رو سیه خوشنویس«، 

»روسیاه ملك محمد«، »هستم فقیر و بینوا در شهر قزوین« و ... در 
زیرنویس خطوط، مشخص می كند كه ملك محمد نیز مانند بسیاری 

از هنرمندان در عصر خود، از لحاظ معیشت در تنگنا و در نتیجه 
شرمندة اهل و عیال بوده است ... .

بنابراین دبیران هنر می توانند تصاویر كتاب را به صورت جداگانه 
در قالب پاورپوینت در كالس درس برای بچه ها نمایش دهند، چرا 

كه مشاهده آن ها به بارور شدن ذوق و سلیقه دانش آموز كمك 
خواهد كرد.

این نمونه تحلیل ها توجه و دقت مخاطبان را نسبت به جزئیات 

و ظرافت های آثار بیشتر می كند و به آن ها می آموزد كه در مشاهدة 
كارهای هنری تا چه اندازه می توان دقیق بود. بنابراین مطالعه این 

اثر فن تحقیق و پژوهش را به طور غیرمستقیم به دانش آموزان نشان 
می دهد. این نكته از این رو حائز اهمیت است كه امروزه مفهوم كار 

پژوهشی در میان دانش آموزان به درستی معنا نشده و چه خوب 
است كه از همان نوجوانی، بچه ها را به درك درستی از تحقیق كردن 

برسانیم.
همچنین این كتاب منبع خوبی برای جهت دادن به دانش آموزان 

مستعد و پویا در زمینة پژوهش های هنری است، به ویژه كه زبان 
كتاب ساده و گویاست.

در این كتاب به فعالیت هایی كه هنرمندان عالوه  بر خوشنویسی 
به آن مشغول بوده اند نیز پرداخته شده است. برای مثال، شیخ 

علی سّكاك عالوه بر خوشنویسی از چهره های مهم و مؤثر در امر 
تعلیم وتربیت قزوین نیز به شمار می رفته است. از شاگردان او عارف 

قزوینی است كه در دیوان خود به تأثیر هنر شیخ علی سّكاك و 
چندجانبه  بودن او در كالس درس اشاره كرده و استادش را به 

مجسمه صنعتی تشبیه می كند. عارف قزوینی در ادامه می گوید كه 
برای توصیف شیخ علی سّكاك نیاز به نوشتن كتابی خواهد بود. 

همین موضوع می تواند گویای آن باشد كه تأثیر هنر در همة اعصار و 
قرون بر تعلیم وتربیت از طفولیت تا سنین باالتر، تا چه اندازه برجسته 

و مهم بوده است.
در این كتاب به نكات اخالقی و فضایل این استادان خوشنویسی 

تا به آنجا كه اطالعات در دست بوده اشاره شده است و همین 
می تواند یادآور خوبی باشد برای بازگویی ارزش های اخالقی و دینی 
كم رنگ شده در میان نوجوانان و جوانان امروزی. هنرمندان جوان با 
مطالعة مرقع دلگشا با خوشنویسانی آشنا خواهند شد كه در عین 

تنگدستی و با وجود قدرنشناسی مردم زمانة خویش، چگونه در كمال 
بی آزاری، با ایمانی راسخ به خدا، خود را وقف هنر می كردند. چیزی 

كه شاید در عصر كنونی كمتر شاهد آن هستیم.
با خواندن این كتاب و معرفی آن در مدارس می توان دانش آموزان 

را به سوی پویایی و تالش بیشتر هدایت كرد،  به عالوه شناختن 
چنین هنرمندانی، شاید بتواند موجب طلوع درخشان تری در جامعه 

هنری ایران شود.


