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اشاره
حضور درس خوشنویسي 

در پایه هاي هفتم تا نهم و تداوم آن در 
هنرستان یکي از فرصت هاي ناب براي پیوند 

دانش آموزان با استوانه فرهنگي و هنري خط مي باشد. 
تبدیل كردن عناصر نوشتاري به تابلوهاي دیداري و 

آفریدن اثري نقاشي گونه، سابقة دیریني دارد. این فرایند 
براي دانش آموزان لذت بخش است و به ویژه زماني كه تولید 
اثر ابعاد انتزاعي پیدا مي كند بر جاذبة آن افزوده مي شود. 

در این نوشتار تجربة تبدیل سیاه مشق ها به اثر بصري با 
ارائة نمونه ها مورد توجه قرار گرفته است. دبیران هنر 

با داشتن قابلیت و توانایي  باال مي توانند عرصه 
كالس را براي تجربه هاي مشابه سامان 

دهند.

کاوه تیموري

در این دست از سیاه مشق ها و به 
هنگامه جانمایي حروف و كلمات، 
خوشنویسي به كشف سّیال ترین 

و روان ترین كاراكترهاي نستعلیق 

نیز نایل مي شود؛ یعني حركت ها و 
حروفي كه هركدام كاركرد هنري 

خود را در تركیب و بافت كلي 
اثر به اثبات مي رسانند. به طور 

خودجوش، خوشنویسي با هركدام 
از این حركت ها مؤانست و ارتباط 

بیشتري مي یابد زیرا آن ها نیاز وي 
را در همة شرایط به خوبي برآورده 
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مي كنند. هم از این رهگذر است كه 
این نوشته هاي انبوه و بي امان، در 

عین شوریدگي آرامش و سكوني را 
در روح و جسم خوشنویس جاري 

مي سازد و او را به قرار و ثبات 
دعوت مي كند. این پیش فرض را در 

نظر داشته باشیم كه نگریستن به 
جزئیات و واكاوي صحت و سالمت 

نحوه نگارش حروف و كلمات 
مانع از لذت بردن از كلّیت این 

سیاه مشق هاست. به همین دلیل در 
نظر داشتن یك اثر دیداري با مواد 

خام خوشنویسانه، مقدم بر دیدن اثر 
كالسیك خوشنویسي است.

به همین سان این مجموعه 
جست وجویي براي رازگشایي از 

پرده هاي ناشناخته همجواري حروف 
و كلمات در شیوة نستعلیق است؛ 

جست وجویي بي پایان كه هیچ گاه با 
آن نمي توان به ذات و بن مایه هاي 

بي انتهاي خط دست یافت. اما همین 
كه در یك دورة سه ساله »شاهد
خط« خود را این چنین بر ؟؟ این 

آثار عرضه مي كرد، خود عین توفیق 
نگارنده است و الباقي توفیقات 

اضافات و ارزش افزوده اي است كه 
انتظاري بر آن ها مترتب نبوده است. 
فقط و فقط همان توفیق همنشیني 
و انس با خط، ثمرة این نوشتن هاي 

مكرر و پي درپي است كه خوشنویس 
صدها مرتبه ارزش شكر آن را بر 

خود واجب مي داند.
حتي بر این باور است كه هنوز 

وظیفه راستین خود را به این »نظام
هندسيدیرپاي« ادا نكرده است.

شیدایي  سیاه مشق هاي 
مجموعه اي از تجربه هاي 

است. چهل گانه نویسي 
این چله نویسي ها، به تأسي 
از چله نشیني ها، دستاوردي از 
پریشان شبانگاهي  نیایش هاي 

است كه در دل شب هاي خاموش 
نجواي قلم پدید آورده است. چهل 
سیاه مشق مّواج با نواختن هزاران 

ضربة ني پله پلة كاتب را در فضاي 
معنوي و راز و نیاز خوشنویسانه به 
پرواز در مي آورد. تا آنجا كه بتواند 

رقص كلمات و واژه ها و حروف را 
با دیدة خود به تماشا بنشیند و 

عطوفت و مهرباني و میراث فرهنگي 
و هنري خط را بیش از پیش درك 

كند.
این آثار نمایي از آیینة رنج هاي 

شادي بخش كاتب است كه پیش 
روي بینندة هنرور قرار گرفته 

است. حال اوست كه مي تواند با 
همذات پنداري با نگارندة این آثار، 

در حال و هواي هنري او شریك 
شده و به حاالت روحي او پي برد و 

یا دست كم نزدیك شود.

سیاه مشق های شیدایی در تداوم 
خالقیت هنرمندان پیشگام در خلق 

آثار هنری و خوشنویسانه است. 

سیاهمشق،بهعنوانیكقالب
هنریویژهدرخوشنویسی، 

همواره عرصة ذوق آزمایی و 
دست ورزی اهل خط بوده است. 

در این شیوه ظرفیت بی پایان 
در چیدمان حروف و ویژگی 

به دست  فرم های  پیش بینی ناپذیری 
آمده، خوشنویس را در مصافی 
زدن های  بی امان با نوشتن و رج 

مدام و پیوسته نگاری قرار می دهد. 
البته باید اذعان كرد كه همیشه 

شوق به آفرینش طرح های ذهنی 
از حركت سّیال و مّواج حروف و 

كلمات در وجود خوشنویس موج 
می زند. در این فرایند، به تدریج و 
در جریان نگارش، آرام آرام فضاها 
و فرم هایی بروز می یابند كه قلم 
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خوشنویس را در كام خود می كشند 
و آن را با خود تا مرز بی انتهای 

پویش هنری همراه می كنند. در 
نتیجه، خوشنویس درمی یابد كه 
در ورای شكل  ظاهری حروف و 

چیدمان آن ها در اصول كالسیك، 

می تواند، با ساختارشكنی، از 
هندسة بیرونی مفردات و كلمات 

برای نوآفرینی و آفرینش های 
هنری تازه استفاده كند. اوج این 

نگاه هنری نیز زمانی است كه 
خوشنویس، به تأسی از بزرگان و 

بار  پیشگامان سیاه مشق نویسی، 
ادبی را از مواد مورد نگارش خود 

می ستاند و با گسستن این  قید 
عزم خود را برای تولید یك اثر 

ناب هنری جزم می كند. در این 
نگاه مشخصة سیاه مشق دریایی 
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است از حروف جنبنده و پیچان، و 
اثری است دیداری كه هم تصویر 

كلی آن اثر نقاشی گونه ای را در 
جلو چشم بیننده جلوه گر می سازد 

و هم جزئیات و دقایق آن راه را 

برای تفسیرهای متفاوت از آن، 
برای او باز می كند. به این دست 

از آثار اگرچه نمی توان عنوان 
نوآورانه داد اما باید هر یك از 

آن ها را راهی برای كشف های تازه 

به شمار آورد؛ راه تازه ای كه در اثر 
همنشین و مأنوس كردن خطوط، 

چیدمان های تازه و درهم آمیزی های 
خیره كنندة مواد نوشتاری، می تواند 

نمایی خرسندكننده برای حس 
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زیبایی شناختی مخاطب ارائه كند. 
سیاه مشق های شیدایی افزون بر 

موارد گفته شده، حس دیگری را در 
خوشنویس ایجاد می  كند و آن اینكه 

تكرار در تكرار را به طراوت تكرار 
تبدیل می نماید و نوعی از نگاه عارفانه 

را كه شكلی از ذكر و دلدادگی و 

مناجات دوسویه با معبود در پی دارد، 
رقم می زند.

چالش درهم آمیزی حروف و در 
دل یكدیگر قرار دادن آن ها چالشی 

مغتنم است. سالك سیاه مشق در 
این مسیر با آناتومی خط نستعلیق و 

ماهیت درونی و ذاتی آن آرام آرام انس 

می گیرد؛ تا آنجا كه در مواردی كه 
نمی تواند از تمام شكل و شمایل های 

حروف و حركات استفاده كند از 
بُن مایه ها و موتیف های آن بهره 

می گیرد كه خود تجربه ای تازه و 
دلچسب است.

همان گونه كه اشاره شد، در 
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فرایند كار، خوشنویس خود را 
چونان مسافری می داند كه بر بال 
حروف و كلمات به پرواز در آمده 

است. این حروف و كلمات كه مایة 
اصلی آفرینش  هنری در خوشنویسی 

هستند، با اعمال مؤلفه های بصری 
چون تضاد، تقارن، تعادل و تجانس 
با یكدیگر ارتباط برقرار می كنند و 
همواره جوشش، هیجان و جنبش 

دائمی شان، آن ها را از حالتی به 
حالتی دیگر و از فضایی به فضایی 

دیگر می كشاند. این حركت 
تناقض گونه باالخره در نقطه ای 

كلیت كار را شكل می دهد؛ كلیت 
ویژه ای كه در درون آن شور و شوق 
حركت جاری است. گاه تصویر پرواز 

دسته جمعی شماری از پرندگان را 
تداعی می كند و گاه امواج خروشان 
آب ها را به خاطر می آورد؛ گاه نیز با 
درهم آمیزی بافت گونة  آن ها تبلور 

نجوای یك سویه و دغدغة هنرمندی 
است كه دوست دارد جنگل های 

سرزمینش به جای دست اندازی های 
تخریب كننده، بكر و دست نخورده 

باقی  مانده باشد.
این آثار هرچه كه باشند نقش 

خود را بر قلب كاتب خستگی ناپذیر 
خود به جای می گذارند، زیرا هركدام 

هنرمند،  معنوی  فرزند  همچون 
آرام آرام و به تدریج در صفحه 

بالیده اند و با طی مراحل كودكی تا 
بزرگ سالی خود به بلوغ رسیده اند. 

از این روست كه خوشنویس به 
هر كدام از آن ها به عنوان پاره ای 
از وجود خود می نگرد. نكته مهم 

در فرایند نگارش آثاری از این 
دست بهجتی است كه به كاتب 

دست می دهد، تا آنجا كه كیفیت 
شكل گیری اثر برای خودش نیز قابل 

توصیف نیست؛ چه، او هر لحظه 
در مواجهه با فرم ها و فضاهای تازه 
هویت و شخصیت حروف و كلمات 
و چینش آن ها، مانند جریان سّیال 
امواج، دچار تغییر می شود و همین 
امر است كه پیوستگی خوشنویس 
اثر خوشنویسانه خود تحكیم  با  را 
می بخشد. در حقیقت، در فرایند 

اثر، خوشنویس نیز روحی سّیال  خلق 
و قلمی مّواج و رها می یابد كه او 
را در پیوند با خط یاری بیشتری 
می رساند تا آنجا كه فرصت برای 

لذت بردن در این عرصة وسیع 
پایانش  انتزاعی فراوان و  سیاه مشق 

ناپیداست.
این نكته دور از دسترس نخواهد 

بود كه با استمرار تمرین و درنوردیدن 
افق های جدید، دیر یا زود، این 
نوع از سیاه مشق های انتزاعی و 

خیالی نویسی های عاشقانه به یك 
زبان بصری شناسنامه دار تبدیل شود؛ 

و البته، الزمة آن قرار گرفتن اثر در 
معرض نقد و نظر هنرمندان صادق 

و ناقدان مشفق است. زیرا در درجة 
نخست، نگاه ناظران تیزبین و پسند 
هنری جامعه است كه ماندگاری و 
قوام هر نگاه هنری و تجربة تازه را 

فراهم می سازد.
باشد و شاید كه در یكی از راز و 

نیازهای عارفانه باالخره راهی گشوده 
شود و آن شاهد حقیقی، كه هنرمند 

عاشقانه آن را جست وجو می كند، 
خود را نمایان سازد: 

در پس امواج بی تاب حروف
خوشنویس بی قراری می نگاشت

با سیاهی های مشق و ذكر دوست
غیر از این ره توشه ای در دل 

نداشت!


