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مریماختیار،ترجمۀمژگانآقاییمیبدی1

کارنیکوکردناز
پرکردناست:هنِر
سیاهمشقنویسیدرایران2

»الخطمخفيفيتعلیماألستاذ،وقوامهفي
کثرةالمشق،ودوامهعلیدیناإلسالم.«3

این سخنان علی بن ابی طالب ع، اولین استاد در سنت 
خوشنویسی اسالمی، در دل صفحات سیاه مشق نشسته 
است. برخی سیاه مشق ها چشمگیرترین آثار خوشنویسی 
ترکیبات  و  جسورانه  فرم های  زده اند.  رقم  را  ایرانی 
هماهنگ آنها واقعًا دلرباست. با این حال، این فرم هنری 
و تطور تاریخی آن کمتر مورد توجه پژوهشگران و مورخان 
هنر قرار گرفته است. بنابراین، در این مطالعه، منحصرًا 
بر توسعۀ سیاه مشق در ایران تمرکز می کنم: ویژگی های 
بصری و زیبایی شناختی آن، نقش آن در انتقال مهارت ها 
از اساتید خوشنویسی به شاگردانشان، و ابعاد معنوی آن، 
همان طور که در رساالت سده های دهم و یازدهم هجری 
ارائه شده است. همچنین، تکامل سیاه مشق به یک شکل 
هنری مستقل و شکوفایی بعدی آن در سده های دوازدهم  
و سیزدهم هجری و همچنین ارتباط آن با هنر مدرن و 

معاصر ایران را بررسی خواهم کرد.
سیاه مشق به تمرین های مقدماتی خوشنویسان و 
کاتبان سنتی اشاره دارد )ت 1(.4 بخشی جدایی ناپذیر از 
به  از شاگردی  آن خوشنویسان  از طریق  نظام، که  این 
مقام استادی می رسند، کپی برداری و تکرار حروف منفرد 
یا ترکیبی از حروف برای تقویت دست و القای تمرکز و 
نظم و انضباط الزم برای رسیدن به مرحلۀ استادی بوده 

است )ت 2(.
خوشنویس سدٔه نهم و دهم هجری، سلطانعلی 
مشهدی، به درستی اهداف و فرایندهای مربوط به تمرین 

خوشنویسی را توصیف می کند:
هر خطی را که نقل خواهی کرد 

جهد کن تا نکوبی آهن سرد
حرف حرفش نکو تأمل کن 

نه که چون بنگری تغافل کن
قوت و ضعف حرف ها بنگر 

دار ترکیب او به پیش نظر
در صعود و نزول آن می بین 

تا که حظی بری از آن و از این
گاه  باش از شمره های حرف آ

تا شود پاک و صاف و خاطرخواه

پرونده
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چون که خط روی در ترقی کرد 
بنشین گوشه ای و هرزه مگرد

مختصر نسخه ای به دست آور 
به خط خوب و دار پیش نظر

هم بدان قطع مسطر و قلمش 
ساز ترتیب تا کنی رقمش

پس از آن می نویس حرفی چند 
خودپسندی به خویشتن مپسند

جهد کن تا ز مشق نقلی خویش 
نشوی غافل ار کنی کم و بیش

نقل را اهتمام باید کرد 
سطرسطرش تمام باید کرد

نه که هر سطر چون کنی بنیاد 
ز ابتدا کرد و حرف بد افتاد

بگذاری و باز حرف دگر 
کنی آغاز ازین غلط بگذر

کز غلط هیچ کس کسی نشود 
بوریا هرگز اطلسی نشود5

تا اندازۀ متن  تمرین به خوشنویس اجازه می داد 
مورد استفاده را تعیین کند، قلم را امتحان کند، تشخیص 
دهد که آیا مرکب از میزان غلظت درستی برخوردار است 
یا نه، و کلیت ترکیب را مجسم کند. همچنین، به او این 
بر  و  کند  اصالح  را  حروف  شکل  که  می داد  را  امکان 
این امر  هرگونه عدم ثبات یا خشکی دست غلبه کند. 
با تکرار حروف مفرد یا گروهی از حروف در بخش های 
مختلف صفحه به دست می آمد. به منظور استفاده از تمام 

فضای صفحه، خوشنویس اغلب حین تمرین چندین 
معمول  نتیجۀ   .)4 و   3 )ت  می چرخاند  را  صفحه  بار 
صفحه  ای پرکار و تیره با اندکی فضاهای سفید بود. این 
فرایند مشابه کار نقاشی است که قبل از نسخۀ نهایِی 
اثر طرح هایی اولیه  اجرا می کند. بنابراین، به گفتۀ استاد 
خوشنویس، محمد زکریا، »گاهی مشاهدۀ دقیق یک 
صفحٔه مشْق نکاتی بیش از قطعات رسمی و نفیس به 

ما می آموزد.«6
ایران  حوزۀ  به  محدود  تمرین  برگه های  این 
فرهنگی نبوده است، بلکه در غرب جهان اسالم و ترکیۀ 
ده2  عثمانی نیز یافت می شود. در زبان عربی به آنها ُمَسوَّ
)سیاه شده( گفته می شود، در حالی که در ترکی به آنها 
کاراالما می گویند، نامی تحت اللفظی از واژۀ ترکی کارا 
)به معنای سیاه(. عالوه بر این، سیاه مشق محدود به یک 
از  بلکه در طیف وسیعی  نبوده است،  نوع خط خاص 
اقالم یافت می شود. در ایران، سیاه مشق های نستعلیق 
و شکسته فراوان است، زیرا رواج و محبوبیت این دو 
خط همزمان با ظهور هنری سیاه مشق بوده و همچنین 
اقتضائات  با  متناسب  کاماًل  آن ها  بصری  خصوصیات 
این ویژگی ها شامل تعادل  ترکیب در سیاه مشق است. 
و  مفرد  حروف  نازکی  و  ضخامت  بین  منحصربه فرد 
انعطاف پذیری این خطوط در حرکت آزادانه باالتر و فراتر 

از خط زمینه است.
مشْق بخشی جدایی ناپذیر از آموزش خوشنویسی 
بوده است. تدریس معمواًل به صورت تک به تک توسط 
انجام  کوچک  بسیار  گروه های  در  یا  شاگرد  به  استاد 
می شد. استاد سرمشق را در حالی که شاگرد نگاه می کرد 

ت 1. ابزار خوشنویسی: 
قلم نی، جوهر، مرکب 

و یک صفحۀ مشق، 
موزۀ هنر متروپولیتن، 

1998م، نیویورک.7

ت 2. صفحۀ مشق اثر 
محمدرضا کلهر، 1.19 

در 4.11 سانتی متر. 
مجموعۀ خصوصی، 

تهران
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برای  را  تمرین، مشق خود  از  پس  می نوشت. شاگرد، 
غلط گیری و اصالح نزد استاد می برد. وی می توانست 
و  کند،  پر  مشق  با  را  لوحه به لوحه  یا  صفحه به صفحه 
می بایست هنگامی که دو سمت ورق کاماًل از نوشته پر 
می شد آن را دور بیندازد یا تختۀ لوحه را بشوید.8 هنرآموز 
با  خطوط  و  واژگان  فرم دهی  نحوۀ  یادگیری  به  سپس 
از  ترکیبی می پرداخت. پس  تمرینات  مطالعه و نوشتن 
تکمیل موفقیت آمیز این موارد، استاد به شاگرد مجوزی 
)اجازه( می داد که مبنی بر آن اجازۀ فعالیت و کار به عنوان 
کاتب حرفه ای نسخه های خطی یا استاد داده می شد.9 
این روند از سه تا ده سال به طول می انجامید. در ایران، 
را  اجازه ها  که  نبود  رسم  عثمانی،  امپراتوری  برخالف 
به شکل قطعات هنری با تذهیبی استادانه و خوشنویسی 
باقی  ایرانی  اجازۀ  به ندرت  بنابراین،  کنند.  تولید  فاخر 

مانده است و این امر مانعی برای مطالعۀ آنهاست.10
عمومًا، اعتقاد بر این است که خوشنویس سده 
هفتم ه .ق. یاقوت مستعصمی در تدوین اقالم سته نقشی 
او  به  منسوب  مفردات  مرقع  چند  است.11  داشته  مهم 
باقی مانده است. مفردات، اولین دروس هر خوشنویس 
تازه کار، شامل تک حرف و سپس حروف جفتی بود که 
به منظور آموزش کنترل، تناسب و شکل در نظر گرفته 
در  افقی و ساده شناخته می شد.  با قطعی  و  بود  شده 
صفحه ای از مفردات محقق اثر یاقوت )ت 5(، صفحۀ 
باال شامل یک خط واحد است که نشان دهندۀ حرف 
عربی س در ترکیب با هفت حرف دیگر به ترتیب حروف 
الفباست. صفحۀ پاییْن حرف ج را در ترکیب با حروف 
دیگر و همچنین به ترتیب حروف الفبا نشان می دهد. این 
قطعۀ خطی با فرم های ابر طالیی در زمینه ای با هاشور 
گرفته  قاب  تزئینی  حاشیۀ  با  و  شده  احاطه  قرمزرنگ 
مرقع  است.  شده  افزوده  بعدًا  احتمااًل  که  است  شده 
مفردات، همانند این یکی، فرم حروف را زنجیره وار از 
از زمان های  انتقال می دهد، سنتی که  به شاگرد  استاد 
دور تا به امروز ادامه یافته است.12 چنین صفحاتی گاه 
تذهیب شده و در مرقع گنجانده می شدند )ت 6(. اینها 
را استادانی در اوج حرفۀ خود فراهم آورده اند، و این بدان 
اینکه چقدر  به  توجه  بدون  معناست که خوشنویسان، 
سطح باال یا شناخته شده باشند، خود را در روند مستمر 

برجسته  استادان  ترتیب،  بدین  می دانستند.  یادگیری 
َد]ه[  َسوَّ مانند  عباراتی  از  استفاده  با  را  مرقع  صفحات 
)نوشته (،  َرَقَمُه  )تمرینی(،  َمَشَقُه  بی ظرافت(،  )کپی 
قَـ ]ه[  َنمَّ یا  )کپی(،  َنَقَلـ ]ه[  نگاشته(،  )به دقت  َرُه  َحرَّ
)اجرای ظریف( امضا می کردند، به جای اینکه تنها واژۀ 
َکَتبه )نوشت( را به کار برند؛13 بیشتر خوشنویسان تنها 
زمانی مجاز به استفاده از این اصطالحات بودند که مجوز 
فعالیت خود )اجازه( را از استاد گرفته باشند. بنابراین، 
جستجوی  به  هم  و  استاد  مهارت  به  هم  مرقعات  این 

مستمر او برای یافتن کمال گواهی می دهند.14 
همزیستی عرفان و خوشنویسی به طور گسترده ای 
از سوی محققان، به ویژه آنه ماری شیمل، مطالعه شده 
است. بسیاری از خوشنویسان نیز صوفیانی متدین بودند 
که عمل مشق برای آن ها معادل تأمل در جمال الهی بود. 
به گفتۀ استاد خوشنویس و شاعر، باباشاه اصفهانی، در 
و  تأمل برانگیز  عملی  مشق  هجری،  دهم  سدٔه  اواخر 
وسیله ای است که از طریق آن بارقه های درخشان جمال 
تمرکز  می شود.15  ظاهر  کاتب  دید  در  حقیقی  معشوق 
عرفانی حقیقی در ژرفای انجام مشق است. این تمرکِز 

ت 3. صفحۀ سیاه مشق 
به خط نستعلیق اثر 
میرعماد، 5.25 در 16 
سانتی متر. مجموعۀ 
حاج عتیقی، تهران.
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تمام و کمال شبیه مراقبٔه مسحورکنندۀ صوفیان است، 
که نام خدا را در ذکر تکرار می کنند؛ تکرار موزون حروف 
بر صفحٔه کاغذ نیز تمثیلی بصری از اذکار صوفیان است.

سیاهمشقدرمنابعاولیۀسدهدهمویازدهم
هجری

و  دهم  سده های  در  نقاشی  و  خوشنویسی  رساالت 
اطالعات  مرقعات  دیباچه های  نیز  و  هجری  یازدهم 
قادر  را  ما  منابع  این  دارند.  سیاه مشق  دربارٔه  فراوانی 
می سازند که چنین آثاری را بهتر بشناسیم و آن ها را در 

زمینه های فرهنگی و تاریخی شان قرار دهیم.
از  آداب المشق،  رسالۀ  در  اصفهانی،16  باباشاه   
انجام مشق  نظم و سخت گیری الزم در  تعهد معنوی، 
می گوید. به گفتٔه او، در تمرین خوشنویسی سه سطح 
به یک  همۀ مراحل  دارد.17  صالحیت و خبرگی وجود 
میزان مهم اند و در هرکدام می بایست به ترتیِب مراحل به 
تسلط و استادی رسید. اولین مورد مشِق نظری است 
که در آن شاگرد سرمشق استاد را مطالعه و جنبه های 
قلمی  مشِق  دوم  مورد  می کند.  مشاهده  را  آن  معنوی 
است.  استاد  از سرمشق  کپی برداری  که مستلزم  است 
ترکیبات سرمشق  یا  با کپی کردن مفردات  ابتدا  شاگرد 
شیوۀ  به   را  حرف  هر  فرم  که  به طوری  می کند،  شروع 
استاد درک کند. پس از آن، ممکن است به ترکیب های 
کوتاه بپردازد. در مشق قلمی، بسیار مهم است که شاگرد 
به نوشته ای که با نمونۀ کپی مغایرت دارد توجه نکند. 

در  به دقت  را  استاد  عناصر سرمشق  می بایست  شاگرد 
نظر بگیرد و از روح اساتید خوشنویسی مدد بخواهد. 
این امر دست کم یک سال به طول می انجامد. سرانجام، 
می توان مرحلۀ سوم، مشِق خیالی، را انجام داد. مشق 
آن  مستلزم  و  است  صرف  کپی برداری  از  فراتر  خیالی 
است که خوشنویس از تخیل خود به عنوان پس زمینه ای 
که اشکال زیبایی در آن ظاهر می شود استفاده کند. در 
مشِق خیالی، کاتب از قدرت ذاتی خود منحصرًا برای 
نوشتن هر ترکیبی که به نظرش می رسد استفاده می کند. 
به استادی  را  آن است که کاتب  تمرین  نوع  این  مزیت 

خودانگیخته تبدیل می کند )تصرف(.
سلطانعلی مشهدی، استاِد باباشاه، دستورالعمل های 
زیر را در مورد شیوۀ مناسب کپی برداری از کار یک استاد 

ارائه می دهد:
جمع می کن خطوط استادان 
نظری می فکن در این و در آن

طبع تو سوی هرکدام کشید 
جز خط او دگر نباید دید

تا که چشم تو پر شود ز خطش 
حرف حرفت چو ُدر شود ز خطش18

اراده،  با  همراه  سرسپردگی  که  می افزاید  وی 
برای  تمام خواسته های دیگر )دنیوی(  نفی  فداکاری و 
ضروری  کاتب  یک  نیاز  مورد  درونی  نظم  به  رسیدن 
است، و به خوشنویسان جوان توصیه می کند که آرامش 
و خواب را حتی از سال های جوانی خود کنار بگذارند.19

ت 4. صفحۀ سیاه مشق 
اثر میرعماد، قزوین، 

پیش از سال 1008-
1007 ق. 3.28  در 

7.20 سانتی متر. 
مجموعۀ ناصر خلیلی، 

 .cal. 266 ،لندن

ت 5. صفحه ای از یک 
مرقع مفردات اثر یاقوت 
مستعصمی، بغداد، سدٔه 

هفتم هجری. بخش 
باالیی 9.24  در  8.16 
سانتی متر ، بخش پایینی 

7.36  در  8.27. 
سانتی متر. مجموعۀ 

ناصر خلیلی، لندن، 126 
 .cal 53 و .cal
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هم وطن جوان وی، میرعلی هروی، نیز بر اهمیت 
سخت کوشی و فداکاری کامل تأکید می کند: 

چهل سال عمرم به خط شد تلف
سِر زلِف خط ناید آسان بکف

ز مشقش دمی هر که غافل نشست
چو رنگ حنا رفت خطش ز دست

مکن جز به تحریْر اوقاْت صرف
که صورت نمی یابد از صوْت حرف 20 

و  پرزحمت  فداکارانه،  روندی  تمرین،  بنابراین، 
بسیار ساختاریافته است که به نظم و انضباطی فوق العاده  

نیاز دارد و در بطن رابطۀ استادشاگردی نهفته است.
خوش خط بودن به عنوان یک پیش شرط و نمادی 
از تزکیۀ شاهزاده ها و درباریان فرهیخته مرتبط با دربار 
تیموری در نظر گرفته می شد و انجام مشق به سرگرمی 
اجتماعی گاه به گاه شاهزاده ها تبدیل شده بود. یک نمونه 
از مشق )ت 7( توسط بایسنقر، شاهزادۀ تیموری اوایل 
مهم  نقش  نشان دهندۀ  همراهانش  و  هجری  نهم  سدٔه 
تیموریان  اجتماعی  و  فرهنگی  زندگی  در  خوشنویسی 
کر  است. در اینجا، احمد رومی ضرب المثل عربی »بالشُّ
تدوم النعم« را به رقاع نوشته و سپس بایسنقر و سیزده 

نفر دیگر، از جمله اعضای کارگاه سلطنتی و همراهان 
نام  کاتب  هر  کرده اند.  تکرار  را  آن  شاهزاده،  شخصی 
خود را در انتهای ضرب المثل آورده و دور آن دایره ای 
کشیده است. اگرچه از انگیزۀ این صفحه مطمئن نیستیم، 
اما پژوهشگران اظهار داشتند که شاید این بیش از یک 
احتمااًل  یا  است  نبوده  دست  مهارت  در  ساده  مسابقه 
بوده  یا مجلس  اجتماعی دوستانه  یادبود یک دورهمی 
است.20 به گفتۀ دیوید راکسبرا، این کار نشان می دهد که 
چگونه خوشنویسان برای تفکر عمیق بر یک سرمشق 
جمع شده اند و چگونه تقلید آن ها از آن سرمشق درجات 
متفاوتی از ارتباط را با آن ایجاد می کند. دستکاری تعادل 
بین اشکال حروف پی درپی، وضعیت حروف روی خط، 
و حرکت گذاری ها، راه هایی برای بیان فردی ارائه می دهد. 
اصالحات و انحرافات ظریف نشان می دهد که چگونه 
یک سرمشق حرکت  از  فراتر  بودند  قادر  خوشنویسان 
کنند. مشْق همچنین ماهیت مشترک حمایت هنری را در 
آن زمان نشان می دهد. دامنۀ پیشینه های قومی و حرفه ای 
خوشنویسانی که در اینجا معرفی شده اندـ  نقاش، شاعر، 
قطاع  کاغذ ـ مهارت هنری، فراگیر بودن و تنوع کارگاه 

شهریاری تیموری را نشان می دهد.21

ت 6. صفحه ای از 
مفردات به خط محقق، 
سدٔه دهم هجری. 
جوهر، آبرنگ مات و 
طال روی کاغذ. 3.23 
x 4.35 سانتی متر. 
مجموعۀ حسین افشار، 
لندن.

ت 7. صفحۀ تمرین 
اثر بایسنقر شاهرخ 
و همراهان، هرات، 
833ق. 8.49 در  
9.67 سانتی متر. 
کتابخانه توپقابی سرای، 
 ,2152 .H .استانبول
 .31b .foi
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سیاهمشق،سرآغازفرمیهنری
در سدٔه دهم هجری، نمونه های سیاه مشق با جلب توجه 
حامیان و دوستداران هنر و فرهنگ، که آن ها را به عنوان 
دیگری  بعد  می کردند،  درک  کلکسیونی  کاالهای 
منفرد  صفحات  به عنوان  سیاه مشق  صفحات  یافت.22 
یا قطعه هایی به منظور قرار گرفتن ـ همراه با نقاشی ها، 
طراحی ها و ابیات شعری که با ظرافت نگاشته شدندـ  در 
مرقعات سلطنتی یا غیرسلطنتی، این صفحات سیاه مشق 
که اکنون اغلب به امضا رسیده و گاهی تاریخ دار بودند، 
برای اولین بار به عنوان آثار هنری در نظر گرفته می شدند 
تا تمرینات صرف. تکامل تدریجی سیاه مشق از ابزاری 
کاربردی به فرم هنری مستقل در نوع خود همچنین نیاز 
داشت که ورق ها ظاهری تمام شده داشته باشند. بدین 
و  شده  تذهیب  سخاوتمندانه  آن ها  از  بسیاری  ترتیب، 
در حاشیه های مفصلی برای قرارگیری در مرقعات، که 
آن ها  آراستن  برای  را  خود  تالش  تمام  آن  گردآورندگان 
مطابق با زیبایی شناسی متمایز هر مرقع انجام می دادند، 

شکل می گرفتند )ت 8(.
باقی مانده  نخستین صفحات سیاه مشق "هنری" 
توسط  و  است  هجری  دهم  سدٔه  اواخر  به  مربوط 
استاد خط نستعلیق، میرعماد حسنی تهیه شده  است. 
از سفر  پس  تنها  هنری  به عنوان یک شکل  سیاه مشق 
1003-1002ق  سال  در  عثمانی  امپراتوری  به  میرعماد 
معنای  )به  عثمانی  کاراالمای  هنر  با  وی  مواجه  و 
تحت الفظی "تندنویسی های سیاه" ، معادل ترکی مشق( 
در شهرهای ایالتی دمشق، حلب و بغداد در ایران معرفی 
شد )تصاویر 9 و 10(. پیش از این، سیاه مشق در ایران 

تنها هدفی کاربردی و تمرینی داشته است.23
سیاه مشق های ترکی کیفیت موسیقایی متمایزی 
به عنوان جلوه های بصری  را می توان  این حروف  دارد. 
نت های موسیقی که به بی نهایت میل می کنند، همراه با 
خطوط درهم و همپوشان، تفسیر کرد.24 خوشنویسان 
عثمانی سیاه مشق های خود را امضا، تذهیب و نگهداری 
می کردند و، مدت ها قبل تر از آنکه همتایان پارسی شان 
را  آن ها  سیاه مشق قائل شوند،  برای  موقعیت مشابهی 

به عنوان آثار هنری مستقل می شناختند. 
عثمانی،  امپراتوری  به  میرعماد  سفر  بر  عالوه 

آنچه ظاهرًا به عنوان کاتالیزور برای تغییر معنا و کارکرد 
یازدهم هجری در  اواخر سده های دهم و  سیاه مشق در 
ایران عمل کرده است تغییر عمومی سلیقه میان حامیان 
هنرمندان  است.24  بوده  حمایت  پایگاه  گسترش  و  هنر 
به طور فزاینده  از حمایت سلطنتی مستقل شدند و تغییر 
شرایط اقتصادی همراه با مهاجرت هنرمندان به هند و 
امپراتوری عثمانی منجر به انحطاط نقاشی نسخه های 
خطی و تعالی نقاشی ها، طراحی ها و خوشنویسی های 
تک صفحه ای شد.25 عالوه بر این، با سلطنت شاه عباس 
اول، اشراف قزلباش، که کتابخانه های خود را در والیات 
تأسیس کرده بودند، در حمایت از هنرهای کتاب که به طور 
سنتی در دربار سلطنتی متمرکز بود، تسلط یافتند. اگرچه 
برخی از هنرمندان در قزوین باقی ماندند، اما بسیاری از 
آن ها به سمت والیات دیگر سوق یافتند، که در آنجا مورد 
حمایت کامل قزلباش ها قرار می گرفتند. به عنوان مثال، 
از  فارس،  بعدًا  و  آذربایجان  والی  قرامانلو،  فرهادخان 
حامیان برجسته قزلباش بود که در کارگاه و کتابخانه اش 
خوشنویسان مشهوری چون میرعماد و علیرضا عباسی 
مسیحی  بردگان  یا  غالمان،  نقش  می کردند.26  فعالیت 
و  طراحی ها  نقاشی ها،  از  حمایت  در  اسالم آورده، 
خوشنویسی های تک صفحه ای نیز شایان توجه است.27 
ظهور طبقه ای جدید از حامیان، که توانایی خرید صفحات 
منفرد را داشتند، هنرمندان و خوشنویسان را بر آن داشت 
سازگار  مشتریان  این  تقاضاهای  و  نیازها  با  را  خود  تا 
سازند. احتمااًل ظهور و ازدیاد آثار هنری تک  صفحه ای 
انگیزه ای برای معرفی سیاه مشق به حوزٔه کاال داشته باشد. 

ت 8. صفحۀ سیاه مشق 
اثر میرعماد، احتمااًل 

اصفهان، 63- 962ق، 
همراه با کادر اثر 

محمدهادی. 1.37 در  
1.21 سانتی متر. برگرفته 
از مرقع سن پترزبورگ، 

کادمی علوم، سن  آ
پترزبورگ.

ت 9. صفحه ای از 
کاراالما، ترکیه. )از 
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صاحبنظران اکنون این صفحات را از لحاظ زیبایی شناسی 
برابر و افزوده هایی مورد پذیرش به مجموعه آثار نقاشی ها، 
طراحی ها و نمونه های خوشنویسی جداگانه ای که از قبل 
در مرقعات وجود دارند یا به عنوان اشیایی که ارزش تملک 

و مبادله دارند مورد استقبال قرار می دهند.
صفحات  از  گروهی  هجری  دوازدهم  سدٔه  در 
سیاه مشق به خط میرعماد در یک مرقع معروفـ  که اکنون 
کادمی علوم در سن پترزبورگ )ت 11 و 12( نگهداری  در آ
صفحات  و  طراحی ها  نقاشی ها،  شامل  و  می شود، 
خوشنویسی ایرانی و هندی است و مربوط به سدٔه دهم تا 
دوازدهم هجری استـ  گنجانیده شد. در رنگ و سبک، 
حاشیه های مذّهب صفحات سیاه مشق از لحاظ بصری 
سایر برگه های مرقع را غنا می بخشد. زیبایی صفحات 
مشق در این مرقع در خلوص حروف و تعادل و شفافیت 
کار  بسیار  که  مواردی  در  حتی  است،  نهفته  ترکیب ها 
شده اند. چیدمان و تکرار حروف با قرار گرفتن در صفحه 
حس ریتم را ایجاد می کنند. حروف همپوشانی دارند یا به 
نظر می رسد وارونه اند؛ در واقع، بسیاری از این صفحات 
را می توان از هر جهت مشاهده کرد و ترتیب خطی را با 
یک شروع و پایان دنبال نمی کند. بنابراین، می توان آن ها را 
به عنوان یک گردهمایی کوچک از افرادی که دور هم جمع 
شده اند، و به همان اندازه نیز همچون یک نفر درک کرد. 

همان طور که در این صفحات دیده می شود، تکنیک 
و شکل سیاه مشق بر محتوا غالب است، متن یا معنای 

مهمی ندارد یا کاًل بی معناست. این آثار از کیفیتی کاماًل 
و  منفرد  حروف  جسورانٔه  اشکال  برخوردارند؛  انتزاعی 
واسطٔه  که  است  مواردی  همان  صفحه  روی  ترکیبشان 
ارتباط بین خوشنویس و بیننده است. در بسیاری از موارد، 
نقاط باال یا پایین حروف حذف شده اند تا حواس از توجه 
این نمونه های سیاه مشق  به اشکال حروف پرت نشود. 
صادقانه ترین و شخصی ترین بیان هنری خوشنویس است 
و نشان دهندٔه حضور مستقیم اوست و یا ُمهر وی بر صفحه 
است، همان طور که برای تعالی فرم ها و اشکال حروف 
تقال می کند و تجربه هایی با عناصر جدید ترکیب است. 
آن ها نمایانگر پیوندی میان خوشنویس و آثار وی هستند و 

می توان آن ها را تجسم ذات اخالقی او دانست. 
این آثار هنری تکمیل شده نزدیک ترین به چیزی 
آن را مشق خیالی می نامد،  باباشاه اصفهانی  است که 
که به موجب آن خوشنویس از تخیل خود به عنوان ابزار 
شهود  و  خودانگیختگی  می کند.  استفاده  اصلی اش 
اینجا،  در  است.  خیالی  مشق  متمایز  ویژگی های  از 
خوشنویس مرزهای معیارها را هنگامی که هنوز درون 
آن کار می کند، رد کرده و یک سیر نیروی خوشنویسی 
قوانین  از  هیچ یک  از  صفحات  این  می کند.  ایجاد  را 
خاص ترکیب بندی پیروی نمی کنند، بلکه بیانگر خیال 
و نیازهای معنوی خوشنویس در زمانی معین هستند. 
چنین می طلبد که بیننده فراتر از حروف یا کلمات، به 
ذات این آثار، ٰبه عنوان شاهکارهای بداهه پردازی، نفوذ 

ت 10. صفحٔه سیاه شق، 
ترکیه، سدٔه دوازدهم 
هجری. جوهر و طال 
روی کاغذ با حاشیه 
مرمری. 24.15  در  
32.20 سانتی متر. موزه 
هنر شهر لس آنجلس، 
میراث ادوین بینی، 
سومین، مجموعه ترکی، 
.AC1995.124.8
ت 11. صفحۀ سیاه مشق 
اثر میرعماد، احتمااًل 
اصفهان. 3.36 در  
4.23 سانتی متر. از 
مرقع سن  پترزبورگ، 
کادمی  74v .fol.، آ
علوم سن  پترزبورگ.
ت 12. صفحۀ سیاه مشق 
اثر میرعماد، اواخر 
سدٔه دهم  یا اوایل سدٔه 
یازدهم هجری. 3.36 
در  4.23 سانتی متر. 
از مرقع سن  پترزبورگ، 
کادمی  97v .fol.، آ
علوم سن پترزبورگ.
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استعداد  با  هنری  آثار  به عنوان  را  آن ها  امر  این  و  کند 
زیبایی شناسی باالیی متمایز می کند.

بازآفرینیوتکثیرسیاهمشقدرسدٔهسیزدهم
هجری

پس از وقفه ای حدود یک سده، هنر سیاه مشق در اوایل 
دهۀ 1200ق در ایران دوباره شکل گرفت.28 فتحعلی شاه 
بود.  آن  تمرین کنندگان  پرشورترین  از  یکی  قاجار 
فتحعلی شاه، همانند بسیاری از حاکمان و شاهزادگان، 
در جوانی خوشنویسی آموخت و خود خوشنویسی ماهر 

شد و سبک میرعماد را الگوی خود ساخت. 
در یک نمونه از آثار خود )ت 13(، شاه بارها و بارها 
یک خط را نوشته است )متنی که ممکن است خودش 
آن را سروده باشد(، "نی کلک من شرم برجیس و تیر"، و 
سپس نام خود را امضا کرده است. شاه به وضوح خود را 
یک کاتب می داند، زیرا سیاره مشتری )برجیس( ارباب 

سیارات و عطارد )تیر( کاتب آسمان ها ست.29
به خط  مشق  از  دیگر  باقی ماندۀ  صفحۀ  چندین 
قالب  یک  از  آنها  همۀ  که  است  موجود  فتحعلی شاه 
مشابه با یک خط منفرد به قلم نستعلیق چندین بار تکرار 
می شوند، که با یک سبک تقریبًا مشابه تذهیب دقیق، 
خوشنویسی  که  حالی  در  است،  شده  مذین  و  احاطه 
او  کار  تذهیب  که  است  بعید  بسیار  است،  به خط شاه 
باشد. در مثال دوم )ت 14(، خط تکرارشده می گوید: 

"نتیجٔه قلم شاه روزگارست این."30
اواسط و اواخر سدٔه سیزدهم هجری محبوبیت این 
هنر به مراتب افزایش یافت. قطعات سیاه مشق به تعداد 
بی سابقه ای تولید شد و نه تنها در محافل درباری بلکه در 
رده های پایین جامعه نیز دست به دست شد. این آثار چنان 
ارزشمند بودند که ناصرالدین شاه قاجار صفحات مشق را 
برای مقامات دربار و وزرای خود به عنوان هدایای سپاس، 
می نگاشت.31  ارائه شده،  خدمات  برای  پیشکش،  یا 
چنین صفحاتی که اغلب با عنوان "دستخط همایون" یا 
از  می شوند،  شناخته  اعلیحضرت"  به خط  "نمونه هایی 
خطیرترین مقامات دربار وی حکایات ملموسی از شاه ارائه 
می دهند: با دادن صفحات مشق به آن ها، وی"تکه هایی 
آن ها  به  داشتن  گرامی  و  نگهداری  برای  را  خودش"  از 

می داد، عملی شبیه به اهدا لباس هایی که قباًل پوشیده بود 
)تن پوش( یا تصاویر امضاشده از خودش. 

سلطنتی  خوشنویسی  هدایای  این  می شود  گفته 
با شکوه و تشریفاتی عالی توزیع می شده است. یاکوب 
ادوارد پوالک، پزشک اتریشی دربار ناصرالدین شاه، در 
سفرنامٔه خود گزارش می دهد که برعکس هنگامی که 
یک مقام از فضل افتاد، شاه از او می خواست نمونه های 
می شده  گفته  همچنین  بازگرداند.32  را  خوشنویسی اش 
ثبت  را  "مبادالتی"  چنین  از  نزدیکی  سابقٔه  شاه،  که 
موضوع  اساس  بر  را  مشق  صفحه  دو  او  است.  کرده 
عشق و دوستی نوشت، یکی به خط شکسته و دیگری 
به خط نستعلیق، خصوصًا به عنوان هدایای نوروز برای 
دوستعلی خان  ضرابخانه اش،  استاد  و  دربار  خزانه دار 
تکرار  کدام،  هر  در  و 17(.  )تصاویر 16  معیرالممالک 
هر  می کند.  ایجاد  را  موزون  و  دلپذیر  ترکیبی  حرکات، 
دو صفحه دارای حاشیه های  نفیس مذّهب هستند که 
با تصاویر نقاشی شدۀ مهر شاهنشاهی ناصرالدین شاه در 
باالی صفحه مزین شده است. در مشق به خط نستعلیق، 
شاه ابراز امیدواری می کند که این قطعه توسط خزانه دار 

دربارش نگهداری و گرامی داشته خواهد شد. 
شاه صفحات  که  است  همچنین مشخص شده 
مذّهب خوشنویسی را به عنوان هدیه ای دیپلماتیک برای 
حاکمان خارجی ارسال می کرده است. این عمل به عنوان 
نمونه در صفحه ای زیبا و مفصل حاوی شعری به خط 
نستعلیق و امضاشده توسط خوشنویس برجستٔه اواخر 
قاجار، محمدحسین کاتب السلطان، که شاه به مناسبت 

ت 13. صفحه مشق 
هنری اثر فتحعلی شاه 
قاجار، نیمه اول سدٔه 

سیزدهم هجری 19 در  
 4.25 سانتی متر.

 Aga Khan Trust
 for Culture, 2005.

01 [CAL012-
 290], formerly in
 the collection of

 Prince and Princess
 Sadruddin Aga

Khan.

ت 14. صفحه مشق 
هنری اثر فتحعلی 

شاه قاجار، نیمه اول 
سدٔه سیزدهم هجری 

مجموعه شخصی.
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تولد پسر سفیر عثمانی، علی، آن را برای وی ارسال کرد، 
قابل مشاهده است )ت 18(.33

با وجود این، در این دوره، خطاطی که بیش از همه 
عهده دار احیای مشق هنری یا مشق تفننی و محبوبیت 
اصفهانی  میرزاغالمرضا  بود،  دربار  از محافل  فراتر  آن 
است )ت 19 و 20(. وی که استاد خط نستعلیق به شیوۀ 
میرعماد بود، بیشتر زندگی خود را به آموزش خوشنویسان 
جوان و اعضای خانواده سلطنتی، به ویژه پسر و نوادگان 
خزانه دار دربار ناصرالدین شاه، دوستعلی خان اختصاص 
داد. شرح مستقیمی از نؤه دوستعلی خان )گیرندٔه فوق 
الذکر سالم نوروزی ناصرالدین شاه( نگاهی اجمالی به 

شیوه ها و عادات کاری میرزاغالمرضا ارائه می دهد.34 
داستان زیر از این شرح، به وضوح نقش چندوجهی 
نشان  قاجار  نخبگان  محافل  در  را  فاخر  خوشنویسی 
دوستعلی خان،  خانۀ  به  ورود  از  پس  اندکی  می دهد. 
فعالیت های  در  داشتن  دست  به جرم  میرزاغالمرضا 
بابیگری به زندان افتاد.35 هنگامی که در زندان بود، وقت 
خوشنویسی  تمرین  به  خستگی ناپذیری  به طور  را  خود 
می پرداخت و موفق به خلق تعدادی از صفحات عالی شد 
که برای دوستعلی خان ارسال کرد. دوستعلی خان در تالش 
برای تأیید بخشش غالمرضا، یکی از این صفحات را نزد 
شاه برد. شاه که خود عاشق خوشنویسی و خوشنویس 
بود، چنان تحت تأثیر صفحه قرار گرفت که دستور داد فورًا 
زندانی آزاد شود. پس از آن، غالمرضا تقریبًا تا پایان زندگی 

خود در خانۀ دوستعلی خان زندگی کرد و پسران و نوادگان 
وی را آموزش داد. طبق این روایت، هنگام اجرای مشق، 
غالمرضا دچار خلسه می شود و هر قطعه کاغذی را که در 
معرض دید است با تمرین می پوشاند. این خلسه ظاهرًا 
آنقدر عمیق و شدید بود که مدتی طول می کشید تا به حال 
عادی بازگردد. مشهور است که غالبًا شب ها نمی خوابید 
تا بتواند مشق انجام دهد. گفته می شود که میرزاغالمرضا 
پایان یافته  صفحات  از  بیش  خویش  زندگانی  طول  در 

خوشنویسی صفحات مشق نگاشته است.
خوشنویسان  از  بسیاری  قاجار،  دورٔه  اواخر  در 
برجسته صفحات مشق و خوشنویسی های تک صفحه ای 
را همراه با افزایش تقاضا تولید کردند. نمونه های متعدد 
همانند  هستند.  ازدیاد  این  برای  شواهدی  باقی مانده 
مشق  صفحات  تک صفحه ای ،  خوشنویسی های  دیگر 
اغلب به منظور یادبود نگاشته می شدند و به عنوان هدیه 
در هنگام تولدها، تعطیالت بزرگ و مناسبت های رسمی 
و متعاقب پیروزی های نظامی و جلسات دیپلماتیک اهدا 
رقم دار  باقی مانده   صفحات  از  زیادی  تعداد  می شدند. 
چون  مشهوری  خوشنویسان  اثر  سیاه مشق  بی رقم  یا 
میرزاغالمرضا که پیش از این دربارٔه وی سخن گفته شد، 
اعضای خانوادٔه وصال شیرازی )ت 21(، اسدالله شیرازی 
)ت 22(، محمدرضا کلهر )ت 23(، محمدکاظم، درویش 
عبدالمجید طالقانی، میرزا کوچک خان(، محمدحسین 
بر  گواهی   )24 )ت  گلستانه  علی اکبر  و  عمادالکتاب، 

ت 15. سیاه مشق اثر 
عباس نوری، کاتب 
فتحعلی شاه در ارتش، 
تهران، به تاریخ 1246 
ه.ق. )1830 م.(. 
37 در 24 سانتی متر. 
مجموعٔه حاج عتیقی، 
تهران.
ت 16. سیاه مشق به خط 
شکسته اثر ناصرالدین 
شاه قاجار، تهران، 
به تاریخ 1271ق )1855 
م.(. 3.23 در 8.35 
سانتی متر. مجموعٔه 
ناصر خلیلی، لندن، 
421 .cal
ت 17. سیاه مشق به خط 
نستعلیق اثر ناصرالدین 
شاه قاجار، تهران، به 
تاریخ 1271ق 25  در  
7.35 سانتی متر. 
مجموعٔه ناصر خلیلی، 
.819 .mss ،لندن
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محبوبیت شکل هنری سیاه مشق در این زمان است. با 
این حال، به طور قطع مشخص نیست که آیا این صفحات 
به طور مستقیم سفارش داده شده بودند یا به عنوان اشیای 
نگاشته  مند  افراد عالقه  به  آینده  در  فروش  برای  فاخر 

شده اند؛ احتمااًل هر دو شکل تولید رایج بوده است. 
سیاه مشق  هنرمندانه ترین  دقیق،  بررسی  هنگام 
میرعلی  همانند  خوشنویسی  بزرگ  استادان  با  نسبتی 
درویش  و  نیریزی  احمد  الحسنی،  میرعماد  هروی، 
عبدالمجید طالقانی نشان می دهد. در حقیقت، صفحات 
مشق میرعماد در نیمٔه دوم سدٔه سیزدهم هجری چنان 
ارزشمند بودند که به طور حرفه ای از آن ها عکس برداری 
خوشنویسان  آموزش  برای  سرمشق  به عنوان  و  شده 
ماشینی  تکثیر  می گرفت.36  قرار  استفاده  مورد  مشتاق 
نسخه های اصلی از طریق عکاسی، آن ها را در دسترس 

تعداد بیشتری از خوشنویسان مشتاق قرار داد.
صفحه ای از خوشنویسی به خط نستعلیق اثر میرعماد 
به درخواست ناصرالدین شاه توسط عکاس دربار، عبدالله 
قاجار، در دارالفنون در تهران و در دهٔه 1276ق عکس برداری 
اثر  تقریبًا 252 صفحٔه خوشنویسی  گویا  شد )ت 25(. 
میرعماد در مرقع سن پترزبورگ نیز به درخواست ناصرالدین 
شاه عکس برداری شده است. این عکس ها را دوستداران 
مذّهب  دارای حواشی  اغلب  آورده اند؛  گرد  خوشنویسی 
بودند، آن ها در آلبوم های عکس )مرقع خطی( گنجانده 
می شدند، افراد به صورت جداگانه از آن ها بهره مند شده یا 

به عنوان هدیه رد و بدل می شدند.37
افزایش محبوبیت سیاه مشق در سدٔه سیزدهم هجری تا 
حدودی به دلیل خود پادشاهان قاجار و نیز نقش فعال 
پادشاهان،  بود.  سلیقه  سنجش  معیار  به عنوان  دربار 
شاهزادگان و دولتمردان نه تنها صفحات سیاه مشق را گرد 
اهدا و  به عنوان هدایای رسمی  را  آن ها  بلکه  می آوردند، 
توزیع می کردند؛ دیگران نیز این رویه را دنبال می کردند. 
به موجب خودجوش بودن، این صفحات به عنوان هدایایی 
ارزشمند و کلکسیونی از شخصی ترین و صمیمی ترین ذات 
درک می شدند. نوشته های روی آن ها حاکی از آن است که 
تبادل آن ها حرکتی از عمیق ترین دوستی و وفاداری قلمداد 

می شده است. 
نخبگان  به  محدود  صفحات،  این  برای  تقاضا 

حاکم در اواخر سدٔه سیزدهم هجری نبود، بلکه به افرادی 
که به طور معمول با دربار گسترده قاجار در ارتباط بودند 
نیزگسترش داشت. این آثار که دیگر تنها در انحصار دربار 
نبود، اکنون در بازار موجود بوده و عالقه مندان به دنبال 
آن بودند. یاکوب ادوارد پوالک، پزشک دربار ناصرالدین 
شاه، اظهار داشت که صفحات خوشنویسان مشهور بسیار 
مورد تقاضا بودند و مجموعه  داران فرهیخته ای که قادر به 
تشخیص دستخط یک استاد برجسته بودند، حاضر به 
پرداخت هزینه های کالنی برای خرید چنین آثاری بودند، 
و این آثار را قاب بندی کرده و از دیوارهای خانه هایشان 
می آویختند.38 پوالک می افزاید که افراد خارجی  نیز این 
آثار را تحسین و جمع آوری می کردند. اگرچه وی به طور 
مشخص از سیاه مشق هنری یاد نمی کند، اما مشاهدات 
خوشنویسی های  محبوبیت  از  نشانه ای  به عنوان  وی 

تک صفحه ای به طور کلی حکایت می کند. 
مطالعۀ تاریخچۀ سیاه مشق تحول آن را از ابزاری 
عملی برای خوشنویسان مشتاق و استادان خوشنویسی 
به وسیله ای هنری برای نشان دادن قدرت دست و تعهد 
و  میرعماد  همچون  شناخته شده  معنوی خوشنویسی 
سرانجام به کاالیی ارزشمند که به عنوان آثار کلکسیونی یا 
هدیه شناخته می شود، نمایان می سازد. چنین مطالعه ای 
تغییر جایگاه های مختلف در  را دربارۀ دالیل  سواالتی 
ایجاد  زمان  طول  در  هنری  شکل  این  عملکرد  و  معنا 
انسان شناسان  توسط  شده  ارائه  نظریه های  می کند. 
ایگور  و  آپادورای)6(  آرجون  همانند  معاصر  اجتماعی 

ت 18. صفحٔه 
خوشنویسی اثر 

محمدحسین، 1297ق، 
فرستاده شده توسط 

ناصرالدین شاه به سفیر 
عثمانی به مناسبت تولد 

 پسر سفیر، علی.
در 32 سانتی متر 5.19 
 Arthur M. Sackler

 Gallery, lent by the
 Art and History

 Trust Collection,
 LTS1995.2.125.

 (Courtesy of
 the Arthur M.

 Sackler Gallery,
 Smithsonian

 Institution,
Washington, DC)

ت 19. سیاه مشق 
به خط نستعلیق کتابت 

غالمرضا اصفهانی، 
تهران، 88-1287ق. 

6.24  در 38 
سانتی متر. مجموعه 
ناصر خلیلی، لندن.
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آن  توسعۀ  و  سیاه مشق  خاص  مسیر  درک  به  کوپیتف 
کمک می کند. آپادورای در کتاب خود، زندگی اجتماعی 
که  می کند  استدالل  فرهنگی،  منظر  از  کاالها  اشیا: 
معنایی که مردم به اشیا نسبت می دهند از شرح مزاکرات 
و انگیزه های انسانی، به ویژه از نحوۀ استفاده و گردش 
ابعاد  بر  تمرکز  با  وی  نظریۀ  می شود.39  ناشی  اشیا  آن 
تعریف شده فرهنگی مبادله و گردش، راهی را که مردم 
در اشیا ارزش می یابند و اشیا به روابط اجتماعی ارزش 
ساخته  جایی  در  اشیا  می کند.  روشن  را  می بخشد 
از  برخی  می دهند؛  انجام  کاری  اغلب  آنها  می شوند؛ 
مکانی به مکان دیگر منتقل می شوند؛ معنی و عملکرد 
ارزش هرگز  تغییر می کند.  آن ها در زمینه های مختلف 
ویژگی ذاتی یک شی نیست و در فرایند مبادله و میزان 
زندگی خود "سنین"  اشیا در  تعیین می شود.  مطلوبیت 
زمان  گذشت  با  آن ها  استفاده های  دارند؛  دوره هایی  یا 
تغییر می کند. "مد" و "سلیقه" از جمله نیروهای مسلطی 
هستند که مسئولیت اعطا کردن ارزش به چیزی و تبدیل 

آن به چیزی مطلوب و قابل تبادل را دارند.40
تکثیر  و  تولید  افزایش  مورد  در  دیگر  توضیحات 
با  این دوره ممکن است مرتبط  صفحات سیاه مشق در 
روند مدرنیزاسیون باشد. در سدٔه سیزدهم هجری، ایران 
به گروگانی در دست دو ابرقدرت، اروپای غربی و روسیه، 
تبدیل شد. این کشور با مداخله و تعدی مداوم خارجی به 
مرزهای خود تهدید می شد، از این رو، مجبور شد، برای 

محافظت از خود، مفاهیم مدرنیته را امتحان کند. طیف 
گسترده ای از نوآوری های غربی که در این زمان به ایران 
وارد شد، شامل عکاسی و چاپ سنگی، هر دو فناوری 
تکثیر بودند که تأثیر پایداری بر هنر داشتند. می توان پرسید 
آیا وجود روش های تکثیر مکانیکی انتظارات جدیدی را 
در میان مشتریان ایجاد کرده بود، و آیا تمایل عمومی به 
کمیت و تکثیر سریع، تقاضای بیشتری ایجاد کرده بود. آیا 
صفحات سیاه مشق، کاالهای اقتصادی کم کارتری در نظر 
گرفته می شدند که می توان به سرعت برای مشتریان زیادی 
تعداد باالیی از آن ها را تولید کرد؟ اگر چنین بود، آیا اهداف 
اصلی سیاه مشق دچار مصالحه شده بود؟ این ها سواالتی 
است که پاسخشان تنها می تواند جزئی باشد و در حوزه 

حدس و گمان قرار می گیرد.

میراثهنرسیاهمشق
دیگری  پرسش های  شدن،  کاالیی  مباحث  از  گذشته 
خوشنویسی  توسعٔه  در  سیاه مشق  تأثیر  میزان  مورد  در 
ایرانی متأخر ایجاد می شود. آیا، به دلیل رواج این شکل 
است؟  کرده  پیدا  ظهور  دیگری  جدید  خطوط  هنری، 
آیا به نوآوری های خاصی در خوشنویسی ایرانی منجر 
شده است یا به همگونی قراردادهای موجود کمک کرده 
است؟ پژوهش من این باور را در من ایجاد کرده است که 
هنر سیاه مشق در واقع با تقویت ایدۀ بی نظمی به عنوان 
خوشنویسی  در  ماندگار  تأثیری  باارزش،  ویژگی  یک 

ت 20. پرترۀ میرزا 
غالمرضا اصفهانی 
نشسته در کنار یکی از 
صفحات سیاه مشقش، 
نقاشی شده توسط 
کیخسرو خروش، 
1368ش. آبرنگ روی 
 کاغذ، 
 9.22 در 5.30 
سانتی متر. مجموعه 
خصوصی، تهران. 
 Courtesy of(
 Sina Goudarzi,
)Minneapolis, MN

ت 21. سیاه مشق اثر 
محمد شافی وصال، 
شیراز، به تاریخ 
1258ق. مجموعٔه 
شخصی، تهران.
ت 22. سیاه مشق اثر 
اسدالله شیرازی، تهران، 
به تاریخ 1268ق. 7.19 
در 6.28 سانتی متر. 
مجموعه شخصی، 
نیویورک.
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نمونه های  است.  گذاشته  جای  بر  ایرانی  متأخر 
افقی،  از  از قالب های خطی اعم  خوشنویسی معمواًل 
بسیار  ترکیبات  می کردند؛  پیروی  مورب  یا  عمودی 
ساختاریافته، قاعده مند و گاهی اوقات منشعب بودند 
و حروف به ندرت روی هم قرار می گرفتند یا به صورت 

وارونه یا از زوایای مختلف ظاهر می شدند. 
به فرض من، سیاه مشق کیفیت ترکیبی خوشنویسی 
خط  به خصوص  داد،  قرار  تحت تأثیر  را  خود  از  پس 
شکسته، که در سدٔه یازدهم هجری ایران توسعه یافت و در 
سده های دوازدهم و سیزدهم هجری به اوج خود رسید. 
این خط فراتر از مرزهای ایران کاربردی اندک داشت و 
برای پاسخگویی به نیاز نوشتاری سریع و کارآمد و در 
عین حال زیبا ایجاد شده بود که اساسًا برای مکاتبات 
خصوصی و اسناد اداری استفاده می شده است. اگرچه 
خط  در  حروف  شکل  بر  سیاه مشق  هنر  است  ممکن 
شکسته تأثیر نگذاشته باشد، اما مسلمًا بر ویژگی های 
ترکیبی خطوط، که در آن نظم افقی هنجار نیست، تأثیر 
گذاشته است؛ در عوض، کلمات به صورت روان، فراز و 
فرود می کنند، و بر زیبایی ظریف، حرکت و خیال هنری 
تأکید می ورزند. سه نمونۀ حاضر )ت 24، 26 و 27( این 
نکته را نشان می دهند: نمونۀ اول یک ترکیب سیاه مشق 
اثر استاد خط شکسته علی اکبر گلستانه است، در حالی 
میرزاکوچک  که  است  اسنادی  سوم  و  دوم  نمونۀ  که 
خان و عبدالمجید طالقانی نوشته اند، هر دو به وضوح 

نشان دهندۀ ترجیحی بر بی قاعدگی و بی نظمی است.
انگیزه ای برای  سیاه مشق همچنین ممکن است 

نوشتن  همچون  بی نظمی ،  قراردادهای  سایر  رواج 
معکوس یا وارونه نویسی )ت 28( باشد؛ نوشتار دوسویه 
)ت 29(، که در آن فرد برای خواندن متن باید صفحه را 
به طور کامل بچرخاند. استفاده از طیف بی سابقه ای از 
جوهرها و کاغذهای رنگی غیرمعمول؛ و نمایش های 
همگی  که   - حیوانات  و  انسان ها  خوشنویسی 
ایرانی  خوشنویسان  که  است  واقعیت  این  نشان دهندۀ 
آینده نگر آزادی های فوق العاده ای کسب می کردند و دائمًا 

از مرزهای متعارف معیارهای سنتی فراتر می رفتند. 
سیاه مشق هنری زنده است. امروزه خوشنویسان 
سنتی که اغلب در ایران اقامت دارند به طور مرتب صفحات 
مشق هنری را به همراه انواع دیگر خوشنویسی تکمیل شده، 
خلق می کنند. صفحات مشق با احترامی برابر، اگر بیشتر 
نباشد، با وضعیتی که در سدٔه سیزدهم هجری و پیش از 
آن داشتند، نگهداری می شوند. خوشنویسان معاصری 
که به شیؤه سنتی فعالیت می کنند ـ همچون غالمحسین 
جلیل  خروش،  کیخسرو  کاوه،41  علی اکبر  امیرخانی، 
رسولی و محمد احصایی ـ همه فارغ التحصیالن انجمن 
هنر  کوشیده اند  دهه ها  که  تهران اند،  خوشنویسان 
هنرجویان  و  دارند،  نگاه  زنده  ایران  در  را  خوشنویسی 
در  نامنویسی  کردند.  تربیت  سنتی  به شیوۀ  را  بسیاری 
انجمن، در حال حاضر با بیش از 400 هنرجو در سال، 
به عنوان شاهدی از روح حیاتی خوشنویسی و محبوبیت آن 
در میان نسل های جوان در ایران است. به گفتۀ هنرجویان 
انجمن، خوشنویسان جوان چنان سرمشق استادان خود 
را گرامی می داشتند که در طول جنگ هشت سالۀ ایران و 

ت 23. سیاه مشق اثر 
محمدرضا کلهر، بدون 

تاریخ .21 در  5.13 
سانتی متر. مجموعۀ 

علی جاماسب، تهران.
ت 24. سیاه مشق 

به خط شکسته اثر 
علی اکبر گلستانه، اواخر 

سدٔه سیزدهم هجری 
6.7 در  12 سانتی متر. 

مجموعٔه کتابخانٔه 
گلستان، تهران.
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عراق بسیاری از این نمونه های خطی را، از ترس آسیب 
دیدن در بمباران ها، در زمین دفن می کردند.42

و معاصر  در هنر مدرن  این شکل هنری  موازات 
ایران نیز وجود دارد. هنرمندان ایرانی به طور مداوم از میراث 
هنری غنی خود، به ویژه خوشنویسی، الهام گرفته اند )ت 
30(. به عنوان پیشگامان مدرنیسم در دهه های 1340 و 
1350ش، هنرمندانی همچون حسین زنده رودی )ت 31 و 
32(، پرویز تناولی و محمد احصایی که پیش از این از وی 
سخن گفته شد )ت 33( اشکال متنوع و فرم های حروف 
الفبای عربی را تجلیل کردند. در آثارشان، که اغلب به آن ها 
نقاشی خط گفته می شود، حروف فراتر از شناخت تغییر 
شکل داده شده و به اشکال خالص تقلیل می یابند. همانند 
صفحات سیاه مشق، خوشنویسی در این آثار انتزاعی است 
و تا حد زیادی فاقد معناست. این ترکیب ها موزون اند و در 
رنگ های گوناگون در انواع تکنیک ها از جمله رنگ روغن 
روی بوم ظاهر می شوند، ابزاری که به طور سنتی از آن برای 
خوشنویسی استفاده نمی شود. حروف به گونه ای بی وزن 
غنی روی  بافت  از  به صورت الیه ای  یا  می شوند  شناور 
سطح بوم قرار می گیرند. در "ع + ع" اثر حسین زنده رودی 
بدنه  افقی، حلقٔه وسیع  در ردیف های  نقاش  )ت 32(، 
واژٔه ع را تکرار می کند. این اثر مهارت خوشنویسان در 
چگونگی استفاده از قلم نی هنگام تالش برای ایجاد شکل 
و ضخامت دلخواه حروف را به تصویر می کشد. نتیجه 
یک ترکیب موزون با کنتراست شدید بین "جوهر" سیاه و 

قهوه ای و بوم است.

اثر محمد احصایی نیز، که از دهٔه 1350ش فعال 
می کند.  کاوش  را  الفبا  حروف  خالص  اشکال  است، 
آموزش  سنتی  به شیؤه  که  است  خوشنویسی  احصایی 
دیده است؛ نقاشی های او "ترکیب هایی خلق می کند که 
به آینده و همچنین به سنت گذشته نگاه دارد."43 در یک 
اثر او، مجمر گلواژه ها )ت33(، کالبد حروف مانند تار و 
پود فرش کاماًل در هم بافته شده اند و دایره ای را تشکیل 
می دهند که در مرکز به اوج خود می رسد و دارای مرز 

بیرونی نامشخصی است.
مقیم  ایرانی  هنرمند  جینچی،  پوران  همچنین، 
خط  به  حروف  از  استفاده  در  سیاه مشق  به  نیویورک، 
اشاره  خود،  بیان  ترجیحی  وسیله  به عنوان  نستعلیق 
می کند. وی با دقت و نظم دقیق و مطمئن خوشنویسی 
سنتی، این حروف را بر روی زمینه ای از خطوط ناخوانا 
و عالمت های حجاری شده اجرا کرده و ترکیباتی با بافت 
غنی ایجاد می کند )ت 34(. وی حروف را تا جایی که 
ابتکاری  روش  از  استفاده  با  هستند  تشخیص  از  فراتر 
الیه بندی و کنار هم قرار دادن فرم ها و رنگ ها تغییر شکل 
می دهد. غوطه وری کامل وی در فرایند هنری به روش 
و  زدن ها  قلم  نقش ها،  الیه ها ،  بازنویسی ،  وی،  نوشتن 
بوم،  و عالمت گذاری های روی سطح  حکاکی حروف 
تجزیه ابیات و کلماتی که استفاده می کند، آشکار می شود: 
شکستن آن ها، کاهش آن ها، و متعاقبًا نمایش )دوباره( 
آن ها به طرز قابل توجهی نوآورانه. عالوه بر این، جینچی 
توانایی خلق ترکیب های خوشنویسی خود را در اندازه های 

مختلف از مینیاتور گرفته تا آثار خارق العاده دارد.
دگرگونی های  و  سیاه مشق  مسیر  به  نگاهی  با 
و  شدن  پدیدار  شاهد  تاریخ،  طول  در  آن  مختلف 
دگرگونی یک شکل هنری جدیدیم، شکل هنری که به 
دلیل ویژگی های زیبایی شناختی و ترکیبی خود به طور 
هنرمندانه،  سیاه مشق  است.  شده  ارزشمند  فزاینده ای 
قواعد  کنارگذاشتن  برای  را  اشتیاق خوشنویس  و  نیاز 
با بداهه پردازی )گریز( و اجازه دادن به روح وی برای 
سیری آزادانه تر در صفحه، نشان می دهد. این آثار هنری، 
چه سنتی و چه معاصر، شاهدی بر نبوغ خوشنویسان و 
هنرمندان ایرانی و کاربردهای متنوع و جذابیت بصری 

حروف الفبای عربی و امکانات بی پایان آن هاست.

ت 25. عکس 
گرفته شده توسط عبدالله 
قاجار از یک مشق 
اثر میرعماد، تهران، 
دهٔه 1270ق. مجموعٔه 
خصوصی، لندن.
ت 26. سندی 
به خط شکسته اثر 
میرزاکوچک خان، تاریخ 
1210ق. 9. 9 در 8.16 
سانتی متر. موزه های هنر 
دانشگاه هاروارد، موزۀ 
 آرتور ساکلر، 
 Gift of John Goelet,
.1958.212
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ت 27. اثری به خط 
شکسته اثر عبدالمجید 

طالقانی، موزۀ میرعماد، 
تهران.

ت 28. ترکیبی به خط 
نسخ اثر ابوالقاسم 

شیرازی، تاریخ 1229ق. 
7. 20 در 3.30 

سانتی متر. مجموعٔه 
 .cal .ناصر خلیلی

.218.1
ت 29. گزیده هایی 
از قرآن اثر محمد 
شافی، معروف به 

وصال شیرازی، 
1256ق. 14 در 23 
سانتی متر. موزٔه هنر 

متروپولیتن، نیویورک، 
 1979.518.6

ت 30. صفحٔه 
سیاه مشق اثر سینا 

گودرزی، مینیاپولیس. 
گواش روی کاغذ، 

4. 18 در  6.40 
سانتی متر. با کسب 

اجازه از هنرمند.

ت 31. حسین 
زنده رودی،

 ،"Thorns and Roses"
1365ش، ابعاد 

 نامشخص
 (After Hafiz:

 Dance of Life
 [Washington, DC:
 Mage Publishers,

)1988, 21]
ت 32. حسین 

زنده رودی، "ع+ع"، 
1349ش، گواش روی 

کاغذ، 130 در 195 
سانتی متر. مجموعۀ 

فریدون آو، تهران.
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