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علیرضاهاشمینژاد1

نگاهیبهپژوهشدر
مبانینظریخوشنویسی
درپنجاهسالاخیر2

مقدمه
هنر  و  فرهنگ  در  که  جایگاهی  همۀ  با  خوشنویسی، 
ایران دارد، هنوز به درستی شناخته نشده است. با اینکه 
از جمله هنر های سنتی ایران است که بیشترین رساله ها 
تا پیش از دوران جدید در باره آن نوشته شده است، اما در 
یکصد سال اخیر نسبت به معماری و نگارگری و سفال 
کمتر مورد توجه پژوهشگران هنر قرار گرفته است. در 
هر حال، در یک قرن اخیر، آثاری در زمینه های مختلف 
شناخت خوشنویسی تألیف شد. در یک بررسی کلی، 
تاریخ معاصر پژوهش در خوشنویسی را از نظر رویکرد 
و  شمسی  تا 1350   1300 از  دوره،  دو  به  می توان  کلی 
پس از آن، تقسیم کرد. دورۀ اول، رویکرِد غالب معرفی 
خطوط و خوشنویسان و به طور کلی تاریخ خوشنویسی 
نظری،  مبانی  تاریخ  بر  عالوه  دوم،  دورۀ  و  است، 
شامل شناخت ماهیت خوشنویسی، فن شناسی، ابعاد 
حکمی، سیر تحول، قالب شناسی، ارتباط خوشنویسی 
با هنر های دیگر و سبک شناسی نیز هست. این مقاله 
و  نظری  مبانی  در  پژوهش  حضور  بررسی  انگیزۀ  با 
همچنین آسیب شناسی عدم توجه به این گونه پژوهش ها 
نوشته شده است. و همچنین اینکه نشان دهیم در پنجاه 
سال اخیر هم پژوهش بی حجت نبوده است. بنابراین، 
به ساختار پژوهش های  نخست نگاهی کلی می اندازد 
عمده خوشنویسی در دورۀ معاصر در ایران. پس از آن، 
مبانی  حوزۀ  در  اخیر  سال  پنجاه  در  پژوهش  وضعیت 
نظری خوشنویسی بررسی و علت بی توجهی جدی و 
می گیرد.  قرار  تحلیلی  بررسی  و  نقد  مورد  توجه  میزان 
شد  اشاره  که  موضوعاتی  همه جانبۀ  بررسی  بی تردید، 
حوصله ای بیش از یک مقاله می طلبد. بنابراین، در این 

مقاله، به اشاره های کلی بسنده می شود.
 

ویژگیهایپژوهشهایایرانیدرخوشنویسی
تادههپنجاهشمسی

حوزۀ  در  انجام شده  پژوهش های  فهرست  به  اگر 
خوشنویسی در ایران نظری بیندازیم، در وهلۀ اول، در 
روبه رو  روشمند  پژوهش  اندکی  تعداد  با  تأسف  کمال 
می شویم و ثانیًا متوجه می شویم که اکثریت این پژوهش ها 
با رویکرد تاریخی و بیان شرح حال خوشنویسان انجام 

پرونده

مباحث نظری خوشنویسی را پژوهش مبتنی بر تأمل، تفکر و روش های 
شناخته شده در ماهیت و فلسفۀ خوشنویسی، زیبایی شناسی و تحلیل 
سبک شناسی و شیوه شناسی و بنیاد های تاریخی خوشنویسی می دانیم. 
در پژوهش های بومی در حوزۀ خوشنویسی، در پنجاه سال اخیر، غفلت 
از پرداختن به مباحث نظری کاماًل مشهود است. بیشترین پژوهش ها 
تاریخ  در  تذکره نویسی  و  تاریخ نگاری  سنت  ادامۀ  در  مذکور  دورۀ  در 
خطوط و معرفی خوشنویسان بوده است، البته نه از منظرپدیدارشناسی 
و تحلیل. البته تفاوت عمدٔه رویکرد پژوهشی در حوزۀ خوشنویسی در 
نیمۀ اول قرن تا نیمۀ دوم هم گرایش به جنبه هایی چون ماهیت و فلسفٔه 
خوشنویسی، زیبایی شناسی و تحلیل سبک شناسی و شیوه شناسی و 
بنیاد های تاریخی خوشنویسی است، هر چند در آنها استنباط نادرست 
از مفاهیم مبانی نظری و زیبایی شناسی نیز وجود دارد. بنابراین، تبیین 
ساختار مبانی نظری خوشنویسی برای عدول از این انحراف ضرورت 

اجتناب ناپذیر دارد. 
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اولین  بیانی  خوشنویسان  آثار  و  احوال  است.  پذیرفته 
پژوهش عمده ای است که در حوزۀ معرفی خوشنویسان 
ایرانی انجام پذیرفته است. بیانی، با استفاده از موقعیت 
شغلی خود و دسترسی به نتیجه های متعدد، تعداد کثیری 
از خوشنویسان و آثار آنان را معرفی کرده است. شیوۀ او 
البته تا حدی نسبت به تذکره های خوشنویسی انتقادی 
بوده است. تأمل او در مورد بررسی انتقادی صحت و 
اما  است؛  برانگیز  ستایش  آثار  و  تاریخ ها  برخی  سقم 
انگیزه و فرصت بررسی دقیق موضوعات را نداشته است 
و در برخی موارد به اشاره ای بسنده کرده است. بیانی، در 
علل پیدایش انواع خطوط، هرگز عوامل مؤثر فرهنگی 
مباحث  همچنین  و  خطوط  پیدایش  در  اجتماعی  و 
نظری تحلیل روشمند ارائه نمی کند و وارد تحلیل تاریخ 
خوشنویسی نمی شود، زیرا اساسًا اینگونه مباحث نه در 
تخصص ایشان بوده و نه اصواًل در بررسی  های هنر های 
سنتی ایرانی معمول بوده است. اما او از جمله آغازگران 
نقد خوشنویسی و ارزشگذاری کیفی آثار خوشنویسان 
است. در کتاب خود دربارۀ کیفیت خطوط نظر می دهد، 
اما در مبنای ارزشگذاری »ذوق خود را حاکم شناخته و 
داوری سلیقۀ شخصی را در آن کافی دانسته« است.3 و 
در واقع اوست که برای اولین بار درجات هنر هر کاتب و 
خطاط را در چهار مرتبه، متوسط، خوش، عالی و ممتاز 
تعیین می کند.4 اما مبنایی برای این طبقه بندی تدوین 
نمی کند. بیانی بخشی از اثر گرانسنگ خود، احوال و 

آثار خوشنویسان، را در سال 1344 منتشر می کند. 
همچنین، آثار علی راهجیری، تاریخ مختصر خط 
خوشنویسان  تذکرۀ  و   )1345 )چاپ  خوشنویسی  و 
معاصر )چاپ 1346(، هرچند بخشی با عنوان تعریف 
خط دارد، اما وارد مبحث تعریف خوشنویسی نمی شود 

و روزنه ای به مباحث نظری خوشنویسی نمی گشاید.
به  که  عمد ه ای  اثر  راهجیری،  و  بیانی  از  پس 
خوشنویسی ایرانی می پردازد سیری در هنر ایران اثر آرتور 
این  در  ایران است.  هنر  پژوهشگران  از  پوپ و جمعی 
کتاب، در چند بخش به مباحث مرتبط با خوشنویسی 
پرداخته شده است، اما باز رویکرد تاریخی است. ولی 
با شیو ه ای متفاوت و در آمیخته به نقد و تحلیل و ارائۀ 
نویسنده  خصوص  در  پوپ،  تاریخی.  مدارک  و  اسناد 

منتشر  سال 1967  در  آن  نهایی  که چاپ  مقاالت  این 
از  به تنهایی  بتواند  که  »دانشمندی  می نویسد:  شد، 
عهدۀ گزارش نسبتًا جامع و موثقی از خوشنویسی در 
ایران برآید یافت نشد... پس شیوۀ دشوار تألیف گروهی 
تنها راه چاره می نمود... مسئولیت اصلی این فصل بر 
فصل  این  است...  اکرمن  دکتر  و  مینوی  آقای  عهدۀ 
نخستین نوشته ای است که به بررسی نظام مند موضوع 
بخش  است...«.5  پرداخته  ایران  در  خوشنویسی 
تاریخی،  کلیات  شامل:  کتاب  این  در  خوشنویسی 
سفالینه  بر  تزئینی  کوفی  کتیبه های  مینوی،6  و  اکرمن 
نسخ،  به خط  تزئینی  کتیبه های  فلوری،7  ها، ساموئل 
گاستون  ایران،  در  عربی  کتیبه های  و  کراچکوفسکایا8 
اکرمن مطلبی  آقای مینوی و  ویت.9 در بخش کلیات 
می نویسند پر از اسناد و مدارک تاریخی اما فاقد روح 
تحلیلی خوشنویسی. او هر چند در حوزه ادبیات و تاریخ 
فرهنگ ایران صاحبنظر کم نظیری است، اما به عنوان 
نمونه اظهار نظر او در خصوص خط شکسته نشانگر 
او  است.  ایرانی  خوشنویسی  ماهیت  از  گاهی  آ عدم 
تحت تأثیر تصور کلی از دورۀ قاجار، به عنوان دورۀ زوال 
می کند  معرفی  این گونه  نیز  را  شکسته  خط  فرهنگی، 
به آسانی  که  است  شتابزده  و  عصبی  نوشتار  »نوعی 
هرچند  نشانه  های  و  می کشد  بی قاعدگی  و  غرابت  به 
آشکار  را  معنوی  و  فرهنگی  زوال  نامشخص  و  اندک 
می سازد«.10 این نظر با هیچ معیار واقعی که از مطالعۀ 
خط شکسته نشئت بگیرد سازگاری ندارد و صرفًا نشانۀ 
تاریخ  حتی  و  ماهیت  شناخت  از  فارغ  است  تحلیلی 
پدیده، زیرا می دانیم که خط شکسته دوران اوج خود را 
پیش از دورۀ قاجار طی کرده است. و البته که بی قاعده 
هم نیست. همچنین، در بخش کتیبه نویسی هم عنوان 
تزئینی به خط نسخ« چندان دقیق نیست.  »کتیبه های 
البته ویراستار محترم عنوان می دارد که »الزمۀ نوشتن 
قابلیت  و  صالحیت  داشتن  خوشنویسی(  )تاریخ  آن 
استثنایی نیز خواهد بود. به نظر، بدیهی می نماید که حتی 
اظهارنظر عقیده ای تقریبًا قطعی تنها از ایرانی ای ساخته 
با سنت ها و  این هنر دستی داشته و  است که خود در 

قواعد آن آشنا باشد...«.11
منتشر  سال 1350  در  که  دیگری  مهم  پژوهش   
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شد کتاب اطلس خط به قلم حبیب الله فضائلی است. 
نیز، همان طور که خود مدعی  این کتاب مهم  نویسندۀ 
نیست، به مباحث نظری نمی پردازد و می نویسد: »چیزی 
خواهان  مدتی  که  است  آن  داشت  کار  این  بر  مرا  که 
کتابی جامع در این فن بودم. با اینکه کم و بیش در این 
باره کتاب ها و رساله ها پرداخته اند مع الوصف چنان که 
می خواستم نیافتم، زیرا طریقۀ روشن و وثیقۀ متقن نبود. 
پراکندگی موضوعات، مطالب متناقض نامگذاری های 
حیرت  و  دهشت  دچار  را  جوینده  هر  خطوط  بیشمار 
مباحث  از  بسیاری  در  خط شناسان  حتی  می ساخت، 
باختالف سخن رانده و نمونه  هایی از خط مخالف یکدیگر 
ارائه داده اند. به عالوه، در تعلیم انواع خطوط کتابی بسنده 
که ذوق هنرپژوهان را راهنما باشد تدوین نشده بود. لذا 
با خود گفتم اگر در این راه بضاعتم نیست ذوق و عالقه ام 
اشارۀ  سابق  پژوهش های  به  ایشان  البته  هست«.12 
مستقیم ندارد، اما اثر ایشان هم توجهی به مباحث نظری 
سبک شناسی  و  زیبایی شناسی  خوشنویسی،  فلسفۀ 
تحلیلی ندارد. جالب توجه است که این آثار مهم همه در 

بین سال های 1344 تا 1346منتشر می شوند. 
در سال 1341، مجلۀ هنر و مردم تأسیس و تعدادی 
از پژوهشگران حوزۀ هنر در این نشریه مقاالت مهمی در 
زمینه های مختلف هنری منتشر می کنند از جمله دربارۀ 
خوشنویسی، و در مجموع از سال 1341 تا 1358 35 
مقاله در حوزۀ خوشنویسی در این نشریه منتشر می شود. 
یحیی ذکاء، محمدحسن سمسار، نجیب مایل هروی، 
خسرو زعیمی، عیسی بهنام، پرویز اذکایی، احمدگلچین 
معانی و... از نویسندگان این مقاالت هستند. در این 
مجموعه در دو مقالۀ عیسی بهنام و یحیی ذکاء اشارات 

تازه ای در ماهیت خوشنویسی ایرانی دیده می شود. 
اثر دیگری که کمتر به آن توجه شده است کتاب 
سهم ایرانیان در پیدایش و آفرینش خط در جهان به قلم 
رکن الدین همایون فرخ است که در سال 1350 منتشر 
شد. او در این کتاب هدف خود را ریشه یابی خط دانسته 
داده،  نسبت  ایرانیان  به  را  پیدایش خط  اینکه  و، ضمن 
ایرانی  پیدایش خوشنویسی اسالمی را هم به هنرمندان 
نسبت می دهد.13 این کتاب فارغ از تعصب حاکم بر آن 
حاوی اطالعات مهم تاریخی در خصوص پیدایش خط 

و خوشنویسی است، و اولین نقد جدی بر کتاب سیری 
در هنر ایران اثر پوپ است هرچند با انگیز های غیرعلمی. 

ویژگیهایپژوهشهایخوشنویسیدرپنجاه
سالاخیر

پس از انتشار این آثار، تا دهۀ 60، اثر مهمی در قالب در 
حوزۀ خوشنویسی منتشر نشد. اما نکتۀ مهم این است 
خوشنویسی  پژوهش های  در  مختلف  رویکرد های  که 
تجربه شد. نویسندگانی همچون آیدین آغداشلو، مظفر 
این  در  مهمی  مقاالت  هروی  مایل  نجیب  و  بختیار 
سال ها منتشر کردند. آغداشلو در مقاالت »مقدمه ای بر 
خوشنویسی گذشته ایران« )1353( و »میرزای کلهر« 
بر  جدیدی  رویکرد   )1366( خط  مرقعات  کتاب  در 
تحلیل خوشنویسی ایران را بنیاد می گذارد. و بختیار هم 
 )1366( شکسته خوانی«  و  »شکسته نویسی  مقالۀ  در 
تغییر می دهد. در  باور ها را  دربارۀ خط شکسته برخی 
»پایان  مقالۀ  دو  عارف  عباس  که  سال هاست  همین 
خوشنویسی کالسیک« و »خوشنویسی در غیاب نقد« 
اینکه می توانست آغازگر نوعی نگاه  با  را می نویسد، و 
از  و  باشد در چنبرۀ چالش های فردی گرفتار  متفاوت 

کلیت خوشنویسی غافل شد. 
اما در دهه های 60 و 70 به جز اثر مهم نجیب مایل 
مهم  اثر   )1373( اسالمی  تمدن  در  کتاب آرایی  هنری 
منتشر  خوشنویسی  تئوریک  مباحث  زمینۀ  در  دیگری 
نمی شود. مقالۀ »خط و خطاطی« غالمحسین یوسفی 
که به دانشنامۀ ایرانیکا هم راه یافت حاوی نکتۀ ویژه ای 
حمیدرضا  خوشنویسی  واژگان  فرهنگ  البته  نیست. 
قلیچ خانی اثر دیگری است که، هرچند حوزۀ جدیدی را 
آغاز می کند، اما در تعریف اصطالحات حاوی دستاورد 

جدیدی نیست. 
در اوایل دهۀ 70 هم در تاریخ و هم در حوزۀ تعلیم 
خوشنویسی چند مقاله منتشر می شود، ازجمله »حسن 
وضع و حسن تشکیل« غالمحسین امیرخانی )1370(، 
که   ،)1369( ایران«  در  آن  تحوالت  و  »خوشنویسی  و 
هر دو اثر با اینکه انتظار می رفت آثار متفاوتی در حوزۀ 
تعلیم و تاریخ خوشنویسی باشند اما چندان حرف تازه ای 
و  »خوشنویسی  مطلب  گفت  می شود  حتی  و  ندارند 
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تحوالت آن در ایران« ناامیدکننده است. در همین دوره 
)از 1369 تا 1372(، چند مقاله از رامین ضیاء در حوزۀ 
تاریخ خوشنویسی و مقاالت عبدالرفیع حقیقت در تاریخ 
هنر های ملی )1369( منتشر می شود، که، هرچند نوید 
فعالیتی تازه در حوزۀ پژوهش های خوشنویسی را می دهد، 
اما در این مقاالت با ساختار جدیدی در شناخت و نقد 
خوشنویسی در ابعاد گوناگون روبه رو نمی شویم، بلکه تنها 

تنظیم و تدوینی نو از اطالعات موجود است. 
ماهیت  تبیین  در  مقاالتی  انتشار  مهم  اتفاق  اما 
خوشنویسی و تالش در توضیح مبانی عرفانی خوشنویسی 
خوشنویسی«  »سنت  مقالۀ  بود.   70 دهۀ  اوایل  در 
محمدعلی  پایان نامۀ  از  بخشی  واقع  در  که   ،)1370(
رجبی بود و »نگاهی به رسالۀ آداب المشق میرعماد« 
)1370(، اثر محی الدین حسین الهی قمشه ای، و مقالۀ 
»پیام روحانی خوشنویسی« سیدحسین نصر )1374(، 
که بر مبنای دیدگاه سنت گرایان جدید خوشنویسی بود، 
آغازگر رویکردی نو در تبیین مبانی نظری خوشنویسی 
بود. دو مقالۀ نخست از حد توصیف کلیات فراتر نرفتند، 
اما مقالۀ نصر با رویکردی مشخص تعریف منسجمی از 

ماهیت خوشنویسی ارائه می دهد. 
البته در این سال  ها مقاالت توصیفی فراوانی در 
بیان ارزش ها و ماهیت خوشنویسی نوشته  شد، اما در 
هیچ یک روش متقن و قابل دفاعی برای شناختی نو از 

خوشنویسی ارائه نشد.

مقاالت در رویکرد تغییر بر مؤثر عوامل
خوشنویسیازدهۀ70بهبعد

از مهم ترین این عوامل می توان به پنج مورد اشاره کرد:
آنه ماری  مانند  غربی  متخصصان  آثار   1.  انتشار 
اولگ گرابار، ریچارد  لینگز،  مارتین  شیمل، 
تیتوس بورکهارت، و فرانسیس  اتینگهاوزن، 
ریشار به زبان فارسی و آثار متخصصانی مانند 

دیوید جیمز، و شیال بلر به زبان انگلیسی؛
2.  ایجاد رشته های صنایع دستی، هنر های سنتی و 
سایر رشته های مرتبط در دانشگاه ها و تدریس 
تولید  المحاله  و  خوشنویسی  تئوریک  مبانی 

مقاالت دانشگاهی و تألیف پایان نامه ها؛

3.  انتشار مجالتی معتبر که با رویکرد هایی نو به 
تاریخ خوشنویسی و شرح و توصیف رساالت 
و نقد و تحلیل آثار خوشنویسی منتشر شدند، 

از جمله نامۀ بهارستان و گلستان هنر؛
4.  انتشار نسخه برگردان نسخه های خطی مهم. 
متأسفانه  نسخه برگردان ها  این  از  برخی  البته 
از  تعدادی  به قلم  غیرپژوهشی  مقدمه ای  با 
خوشنویسان منتشر شدند، و فرصت تحلیل 
ساختارمند آنها از بین رفت، اما برخی دیگر 
اصول  بر  تکیه  با  و  روشمند  مقدمه ای  با  که 

نسخه شناسی منتشر شدند راهگشا بودند؛
شناخت  هدف  با  که  همایش هایی  5.  برگزاری 
ابعاد گوناگون و همچنین شناخت  هنر ها در 
مکاتب هنری در دهۀ 80 برگزار شد بر ایجاد 
رویکرد های نو در پژوهش های خوشنویسی 
تا  لوح  بین المللی  کنفرانس  مانند  بود،  مؤثر 
لوح، همایش بین المللی زیبایی شناسی دین، 
مکتب  همایش  اصفهان،  مکتب  همایش 

شیراز، همایش مکتب تبریز.

ظهوررویکردهاینودرپژوهشهای
خوشنویسیدردهۀ80شمسی

همان طور که از بررسی پژوهش های خوشنویسی تا دهۀ 
80 مشهود است، با اینکه مباحث نظری خوشنویسی تا 
این دهه تا حدی مورد توجه پژوهشگران ایرانی قرار گرفته 
است، و از این نظر با دورۀ پیش از دهۀ 50 قابل مقایسه 
نیست، اما تا دهۀ 80 اتفاق مهمی در انتشار این گونه آثار 
حوزۀ  در  که  دوره  این  پژوهشگران  از  برخی  نداد.  رخ 
به مباحث  پیشین  ادامۀ سنت  خوشنویسی فعال اند در 
تاریخی مشغول اند. افرادی چون محمدحسن سمسار، 
محمود طاووسی، حمیدرضا قلیچ خانی و بعد ها در اواخر 
دهۀ 80 پژوهشگران جوان تری مانند کیانوش معتقدی، 
مهدی صحراگرد، و محمدصادق میرزاابوالقاسمی وارد 
عرصۀ پژوهش های خوشنویسی شدند و بیشتر مباحث 
معرفی نسخه و کتیبه دلمشغولی اصلی آن ها بود. در میان 
این پژوهشگران، نکتۀ مهم این است که اکثریت آن ها با 
خوشنویسی عملی آشنا نبوده اند. بنابراین، در حوزۀ نقد 
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فنی و سبک شناسی خوشنویسی کمبود آشکار مشهود 
نیز  تیموری  کاوه  جمله  از  دیگری  پژوهشگران  است. 
آثاری در معرفی خوشنویسان معاصر منتشر کردند که به 
هر دلیلی موفق به ارائۀ الگوی ساختارمند نقد و تحلیل 

خوشنویسی نشدند. 
در  کتاب  یک  و  مقاله  چند   ،80 دهۀ  اوایل  در 
حوزۀ تحلیل و مبانی نظری خوشنویسی به قلم علیرضا 
اصلی  موضوع  آن ها  در  که  شد  منتشر  هاشمی نژاد 
نظری  مباحث  و  زیبایی شناسی  مبانی  و  تاریخی،  نقد 
بود. مقالۀ »زیبایی شناسی خوشنویسی«  خوشنویسی 
)1384(، کنفرانس زیبایی شناسی دین، کتاب آسمانی و 
زمینی گفتگو با آیدین آغداشلو )1385(، »نگاهی نو به 
تاریخ و تحول خط شکسته«، کنفرانس بین المللی لوح 
تا لوح )1384(، »شناخت مبانی عرفانی صفا و شأن 
در رسالۀ آداب المشق« )1385(، »تأثیر عرفان در شکل 
گردهمایی  خوشنویسی«،  زیبایی شناسی  مبانی  گیری 
بین المللی مکتب شیراز و ... این مقاالت در ادامۀ راهی 
برخی  بود،  شده  آغاز  نظری  مبانی  در  پژوهش  در  که 
اولین نمونه  هایی بودند که مسائلی مانند زیبایی شناسی 

و سبک شناسی را مطرح کرد. 
در نیمۀ دوم دهۀ 80 روند پژوهش در مبانی نظری 
سرعت گرفت و تعدادی مقاله و پایان نامه در دانشگاه ها 
پژوهشگران  اما  شد،  منتشر  معتبر  نشریات  برخی  و 

جدی در این حیطه انگشت شمار بودند.
در این دهه، رویکردی دیگر در برخی از پژوهش ها 
معرفی  در  هرچند  بود.  خوشنویسی  سبک شناسی 
خوشنویسان معاصر آثاری تألیف شد و انتظار می رفت در 
این آثار شاهد تحلیل سبک شناسی خوشنویسی معاصر 
باشیم، اما این آثار نیز بیشتر به مداهنه پرداختند و از وظیفۀ 
اصلی غافل شدند. در همین دهه، چاپ نسخه برگردان 
رونق گرفت و همچنین معرفی آثار موزه های مهم کشور 
در قالب معرفی مجموعه ها یا نسخه های خطی منتشر 
شد و از این طریق انجام پژوهش هایی نویی در شناخت 
سبک ها ومعرفی هنرمندان و آثار ضرورت یافت. انتشار 
این گونه آثار در پیش از انقالب در شکل محدود سابقه 
داشت، اما تأثیر آموزشی چندانی نداشت. یکی از این 
نمونه آثار، که انتشار آن خدمت مهمی به خوشنویسی 

کشور بود، مرقع رنگین بود که در سال 1364 از سوی 
کتاب  این  چند  هر  شد.  منتشر  خوشنویسان  انجمن 
با  خوشنویسان  آشنایی  در  اما  بود  تصویر  شامل  فقط 
تاریخ خوشنویسی مؤثر بود. در دهۀ 80 انتشار این گونه 
آثار رونق گرفت و در دهۀ 90 ادامه یافت. برخی از این 
رویکرد  و  داشتند  تأثیرگذاری  بسیار  مقدمه های  آثار 
تاریخ تحوالت خوشنویسی معرفی کردند.  به  جدیدی 
مرقع نی نامه با مقدمۀ مظفر بختیار از این دست آثار بود. 
همچنین، سه جلد مجموعۀ شاهکار های هنری آستان 
البته  )اوایل دهۀ 90( قابل ذکر است که  قدس رضوی 
ظرفیت کار اساسی تری در سبک شناسی و حتی معرفی 
خطوط داشت. یکی از مقاالتی که به نوعی شروع خوبی 
در  خروش  کیخسرو  مقالۀ  بود  خط  سبک شناسی  در 
مقدمۀ کتاب مجموعه آثار کلهر بود که در دهۀ 70 منتشر 
شد. البته این مقاله سبک کلهر را مستقل از تحوالت 
تاریخی خوشنویسی بررسی کرده بود، که آسیب شناسی 

آن فرصت دیگری می طلبد. 
اما تا پایان دهۀ 80 اثر مستقلی در سبک شناسی 
 90 دهۀ  شروع  با  هرچند  نشد،  منتشر  خوشنویسی 
جسته گریخته مقاالتی در برخی نشریات دانشگاهی با 
موضوع مقایسۀ سبک ها منتشر شد. اولین اثر مستقل 
در سبک شناسی خوشنویسی در سال 1393، با موضوع 
علیرضا  به قلم  قاجار،  خوشنویسی  سبک شناسی 

هاشمی نژاد، منتشر شد. 
شد  منتشر   90 دهۀ  اوایل  در  که  دیگری  اثر 
به قلم  اصفهان  مسجدجامع  در  خط  زیبایی شناسی 
محمدحسین حلیمی بود که هرچند در موضوع شناخت 
کتیبه ها اثر مفیدی است، اما نمونۀ مهمی از بدفهمی در 
حوزۀ زیبایی شناسی است. اما ضروری است این روند 
ادامه یابد، و، عالوه بر سبک شناسی و زیبایی شناسی که 
هنوز در ابتدای راه شناخت اند، نقد و تحلیل رویکرد های 
شناخت  خوشنویسی،  به  نظریه پردازان  و  مستشرقان 
ساختار  تبیین  زیبایی شناختی،  و  بصری  ارزش های 
مبانی نقد در خوشنویسی، ماهیت خوشنویسی، ابعاد 
تعلیمی، ابعاد حکمی و... موضوع پژوهش های جدی 

پژوهشگران قرار گیرد.
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نتیجه
پژوهش های  که  می شویم  متوجه  اجمالی،  بررسی  با 
اخیر در حوزۀ خوشنویسی در ارتباط با تنوع موضوع و 
شکل پژوهش با دورۀ اول، یعنی تا 1350 متفاوت اند. 
باید در نظر داشت که اساسًا رویکرد به پژوهش تغییر 
تاریخی  پژوهش های  جایگاه  اینکه  ضمن  است،  کرده 
دورۀ اول همچنان محفوظ است، اما ادامۀ آن روش ها 
و رویکرد ها ما را از شناخت ابعاد گوناگون خوشنویسی 
دور می کند و اساسًا در بسیاری از موارد این دو رویکرد 
شکل گیری  موانع  مهم ترین  از  نیست.  مقایسه  قابل 
نظری،  مبانی  در  به ویژه  همه جانبه،  پژوهشی  جریان 
عالوه بر روحیات کلی حاکم بر جامعۀ علمی کشور در 
این دوره، غلبۀ نوعی شیفتگی نسبت به بزرگان گذشته و 
پژوهشگران غربی و بی اعتمادی به پژوهشگران معاصر 
است. البته غلبۀ جریان عملگرا بر فضای خوشنویسی 
در  پژوهش  جریان  شکل گیری  عدم  در  نیز  کشور 
حوزۀ خوشنویسی مؤثر بوده است. از طرفی، شناخت 
خوشنویسی نسبت به هنر های دیگر دشوارتر است. در 
این دوره، شاهدیم که تعدادی از پژوهشگران فعال نیز به 
دلیل اینکه با خوشنویسی آشنا نیستند رویکرد تاریخی 
آثار  از  برخی  ضعف  همین  تأثیر  تحت  و  برگزیده اند  را 
دچار نقصان آشکارند. رویکرد های نو در پژوهش های 
خوشنویسی هنوز در ابتدای راه  است. بنابراین، منصفانه 
نیست که با جریانی تثبیت شده مورد مقایسه قرار گیرند. 
با این وصف، بیان این نظر کلی، مبنی بر اینکه در این 
کاری  خوشنویسی  در  پژوهش  حوزۀ  در  سال  پنجاه 

گاهی است.  صورت نگرفته، بی تردید نتیجۀ ناآ
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