
  

  

  

  

  

 سيري در تحول و تطّور خوشنويسي ايران و زندگي درويش  عرفانةهندس

 عبدالمجيد طالقاني

 

  يداهللا كابلي خوانساري

  

 

ترين تحليلگاه اين  پذيرد و هنر ژرف  ادراك آدمي نقش ميةنيزيبايي يگانه موهبتي است كه در آي

ت دروني و معنوي انسانهاي  شورانگيز الهي است كه در زندگي و هستي، در پرتو الهاماةپديد

  . رسد  ظهور ميةمنصه صاحبدل و فرهيخته، ب

ند هستترين الگوهاي اجتماعي، اخالقي در ادوار مختلف  هيچ ترديدي هنرمندان شفاف بي  

 و با نمايند ميوجهي و دركي عميق از زندگي، شرايط عصر خويش را لمس  كه با بينشي چند

  . يها و زشتيها، خوشيها و حسرتهاي از زيباهستندي تجلي تحوالت دروني روايتگر راستين

 ذاتي و ةتوانند غريز  مستغرق در عواملي هستند كه مي،هنرمندان درعين آفرينش اثر  

 بخشيدن به موجوديت خويش، جامعه و ا و در راستاي غننمايندبازتابهاي بيروني خود را تصوير 

 فراتر از حدود توانمنديهاي ، به اين عوالم ديريابدستيابي. دوستداران هنر به آفرينش آثار بپردازند

  .  رازگونه توفيقي داشته باشند  اين كاميابييمعمول و تخيالت افراد عادي است كه بتوانند در احيا

جاي مانده از دوران باستان حاكي از اين حقيقت آشكار  هها و آثار ب شواهد موجود در موزه  

 و خالقيت و قاست و هرگاه فرصتي يافته ذو  ني جدا نبودهگاه از زندگي ايرا است كه هنر هيچ

 ، عظيمامردر استمرار اين . است   ظهور رساندهةمنص ههاي گوناگون ب نبوغ خود را در جلوه
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 كه در هر سرزميني براي ثبت و ضبط مفاهيم ه است بود مهميپيدايش خط و زبان از رويدادهاي

  . است  هكار رفت هو انتقال فرهنگ و تمدن بشري ب

اي چند هزار ساله تجلّيگاه نبوغ و ذوق سرشار اين ملت   سابقه كه هنر با ،در كشور ايران  

 و در  است داشته خاصي   خط و خوشنويسي همواره ويژگي،است  هوشمند و مبتكر بوده

ترين وسيله براي  شناسان خط را كهن ن و باستانا مورخ-هاي مختلف بررسيهاي تاريخي دوره

بر كاربردهاي  بعدها بنا. اند دريافتها و حفظ فرهنگ و دانش و ميراث معنوي نياكان ما دانستهانتقال 

 تاريخي بر ظروف ةها و ابني نبشته ين سنگئ اصيل و ارزشمند در تزيصورت هنر گوناگون به

  . است   و پارچه و غيره نقشي ارزنده ايفا نمودهي چوب وسفالين فلزي

 جان و جوهر ذاتي اين ملت ة با رشتاست و  داشته مقبوليتي بسيارهنر خوشنويسي از ديرباز   

 ، ادبي، اجتماعي،هوشمند پيوند خورده و در هر عصري با گرايش به مفاهيم ارجمند اخالقي

نگاري و باالخص   كتيبه،پردازي نويسي، قطعه  مرقع،ييآرا تاريخي و حتي سياسي در كتابت و كتاب

گذاري   توسعه و تحكيم هويت فرهنگي اين مرز و بوم را پايهتحرير آيات وحي در قرآن كريم

نمادي عنوان  بهاست و در ميان هنرهاي تجسمي   و به منزلت و مرتبتي باال رسانيده ه استنمود

هاي مهم تاريخ تمدن اين   و از شاخصهههمچون گوهري درخشان مقبول افتادو متعالي و معنوي 

  . است  شمار آمده سرزمين به

ة گان د و اقالم ششش كه كاربردهاي خط كوفي كمرنگ ،از قرن چهارم هجري قمريبعد   

 شيرازي و ياقوت ةمقل دست ابن ه رقاع و ترقيع پديدار گشت و ب ريحان ونسخ و ثلث و محقق و

 ذوق و نبوغ هنرمندان بزرگي كه با درك ضرورتهاي زماني و تاريخي ابداع خط ،قانونمند گرديد

دست خواجه ابوالعال براي ظهور زيباترين هنر  هدر اواخر قرن ششم برا ق نام تعلي هديگري ب

 و تعليق در اواخر قرن هفتم خخوشنويسي ايران يعني نستعليق مهيا نمود كه از تلفيق دو خط نس

  .  وجود نهادةپا به عرص

آن را  كه در قرن هشتم است) ق ٨٣٠سال ه  بيمتوف(واضع خط نستعليق اميرعلي تبريزي   

شاه اصفهاني، سلطانعلي بابااي چون ميرزا اظهر تبريزي،   بلندمرتبهاستادان و كردريزي  يهپا

 ميرزا محمدحسين تبريزي در شمار ،مشهدي، شاه محمود نيشابوري و ميرعلي هروي و در پايان
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ل قرن ي تا اوادهم اواخر قرن ازتا اينكه . اند شمار رفته ه قرن هشتم تا دهم بةاقطاب اين قلم در ميان

اين ) ق١٠٢٤سال ه  بيمتوف(نام ميرعماد سيفي قزويني  ه تابناك و هنرمند سترگي بة چهريازده

اي  اي اسطوره ي رسانيد و چهرهيرا به نهايت كمال و زيبا اي بخشيد و آن خط را نظم و قانون تازه

او از است و آثار   اي در جهاني شدن خط ايران داشته  نقش بسيار عمده بود كهو ماندگار

  .شد كشور به اقصي نقاط عالم منتشر ةچهارگوش

موازات ذوق و قريحه دو بال بلند و پر ه  علم و شعور ب،در رمز و راز اين دستاورد بزرگ  

 گام مسيرآوراني كه با سير و سلوك و هدفمند در اين  است و تنها نام  سوي عالم باال بوده هپرواز ب

 برگيرندي ببرند، تا غبار از دل يجاه  عشق راه بةل و توكل و جذبسو تا با تاند اند توفيق يافته نهاده

 اطوار هستي ة تنزّل در همةو به دور از كشمكشهاي زندگي و اجتناب از ستيزهاي روزگار كه ماي

 كه ،هنگ توأمان دل و حرير دلكش قلمآ  با غناي دروني و ضربو ندي بخشياست خود را رها

د، و همچون ن و خويشتن خويش را دريابشوند همنوا ، الهي استترين ترجمان عشق اليزال بديع

  . دنكران هستي جريان ياب اي زالل در درياي بي قطره

قداست و الهيت اين هنر روحاني به تناسب ضرورت زمان و تطّور تحوالت فرهنگي و   

ار موازات استمره  كه هركدام بورده آن پديد آةاجتماعي طرحي نو و صورتي تازه در هندس

  . است ه ي و كمال رسيديفرهنگ و هنرهاي اسالمي به اوج شكوفا

 ةخط شكسته آخرين دستاورد ذوق خالق و هنرمندان خوشنويس ايراني است كه در نيم  

بهار خط « و به تعبيري شاعرانه شددوم قرن يازدهم هجري قمري از خط نستعليق استخراج 

نوشتن و تسريع در امر مكاتبات و مراسالت  سرعت در ةاين خط به بهان.  نام گرفت»نستعليق

 آن پديدار ةي و چرخش قلم در هندسيي و رمز و رازي كه در شيداي زيباةطراحي شد ولي جوهر

خان شاملو  ابتدا مرتضي قليرا اين خط . را به هنري ناب و اصيل و ستودني تبديل نمود گشت آن

) ق١٠٨٣سال ه  بيمتوف(» يعاشف«دست محمدشفيع حسيني معروف به  سپس به. كردابداع 

  . شدقانونمند 

نام  هبديلي ب  بية با ظهور نابغدوازدهمي رايج بود، اما در قرن ي شفيعاةتا چند دهه شيو  

ي و كمال آراسته شد و تحولي گسترده و بديع در طراحي يدرويش عبدالمجيد طالقاني به اوج زيبا
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العاده  دالمجيد گذشته از خالقيتهاي فوقدرويش عب .وجود آمد هگيري كلمات آن ب حروف و شكل

 قابليتهاي داشته خط شكسته ةي و جاوداني تكامل هنر اصيل و قلم جادوةو نبوغي كه در ارائ

  . است  يادگار گذاشتهه برانگيزي نيز در كار شعر و ادب و فضل كمال از خود ب تحسين

ق در روستاي مهران ١٣٥٠آنچه مسلم است اينكه اين هنرمند نامور بعد از تولد در سال   

هاي همان ديار به  طالقان دوران كودكي را در زادگاه خويش سپري نمود و در مكتبخانه

ولي هيچ معلوم نيست كه در چه سالي و در چه سني براي باروري . ي پرداختيتحصيالت ابتدا

يد مقارن گذران كه وي دوران طفوليت خود را مي زماني. است  خالقيتهاي خود جالي وطن نموده

است با نابسامانيهاي حكومت رو به زوال صفويه كه كشور ما از حيث ثبات اقتصادي و آرامش 

است و در اين دوران متشنج جايي براي بروز   اجتماعي با تنگناها و مشكالت زيادي مواجه بوده

. ستا شده   هنر نمية به ترويج و اشاعتوجهو ظهور خالقيت و ابداعات هنري وجود نداشته و 

سرپرستي و تنگدستي از سوي  وضعيت نابسامان و آشفتگي كشور از يك سو، نوجواني و بي

هاي اين هنرمند بزرگ دشوار   شناخت و انگيزهدربارة هر نوع بررسي درست و منطقي را ،ديگر

  . سازد رو مي ه و چگونگي شرح و احوال خصوصي وي را نيز در آن دوران با ابهام روبكند مي

دليل عدم امكانات و دشواريهاي ارتباطات شهري گاه تا پايان  ري كه مردم غالباً بهدر روزگا  

 داد و ستد و امرار ة شايد تنها به بهان ونهادند عمر از محيط زادگاه و زندگي خود پاي بيرون نمي

 بايد ديد درويش عبدالمجيد با چه ،وآمد بودند  روستاهاي در دسترس در رفتةمعاش در محدود

 بعد از  هم كه امروز،هاي البرز اي دامنه  كوهستاني و حاشيهة دورافتادةه و چگونه از منطقانگيز

روست، ديار خويش را ترك نمود و ابتدا به  ه و نيم با مشكل رفت و آمد روب قرنگذشت دو

ي ي كه پايتخت هنر و زيبا، در اين شهر تاريخيرفت ودر آخر به اصفهان و قزوين و بعد به شيراز 

  .گزيد اقامت ،بود

 جاذبه و كشش اين هجرت كه با تحمل دشواريهاي دربارةبدون ترديد كشف و شهود   

فرساي آن روزگار همراه بوده براي بسياري از مشتاقان و اهل پژوهش قابل توجه است و  طاقت

ي از اين ابهام كه ي تنها راه دستيابي به حقيقت امر و چگونگي شرح حال وي و رهاشود تصور مي

اي  كمترين نشانهو است   نگاران گذشته رخ داده نويسان و وقايع كفايتي تذكره توجهي و بي ر اثر بيب
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الي سطور  هست كه گاه در الب ااي از احواالت كمي وكيفي او در دست نيست، اشارات پراكنده

گمان با حدس و . است  يادگار ماندهه درهم و قطعات و مرقعات يا جنگهاي ادبي و شعري از او ب

است و از نبوغي  داشته اي  العاده يابيم كه وي از همان كودكي هوش سرشار و استعداد خارق درمي

 بعدها با كسب فضيلتهاي ارزشمند و اخالقي و اجتماعي به شهرت  ،است  مند بوده خدادادي بهره

كه  طوري ه؛ بكرد تا بدانجا كه زبدگان علم و ادب و اخالق را مجذوب خود ،و منزلتي رفيع رسيد

 اربابان هنر را به ،د و در افسون قلم شكستهشدر ذوق ادبي و سخنوري جذب اهل فضل و كمال 

  .حيرت درآورد

است   هكردبا آنكه در زيرنويس اغلب آثارش، شهر اصفهان را موطن هنري خويش معرفي   

رود روزگاري را نيز در پايتخت عشق و ادب شيراز، مشام جان خود را معطر  ولي گمان مي

آذر، عاشق و مشتاق و هاتف  است و بعدها در معاشرت با صاحبدالني چون لطفعلي بيگ  ساخته

 اشعاري نغز و »خموش«و » مجيد« شاعري خود را شكوفا نمود و با تخلص ةاصفهاني قريح

 بيت دارد كه به اهتمام جناب آقاي احمد سهيلي ١٥٠٠ ديواني قريب به يو. دلنشين سرود

معجزنگار و كلك و  با سرانگشتان توانا ،است و در فرازي ديگر   انتشار يافته١٣٦٣خوانساري در 

در اصفهان كه مركز . است   واداشتهتحير عالمي را به ،انگيزش در خوشنويسي شكسته خيال

ي از شگفتي و آفرينشهاي گوناگون ير و هر گوشه و كنار آن با دنياحكومت و مهد تمدن آن عص

آورده بود،   هاي مختلف در خود جمع ترين هنرمندان زمان را در زمينه هنري آميخته و نيز برجسته

هاي شهر   و نام و شهرت او همچون ميرعماد سيفي قزويني در خط نستعليق از دروازههآواز

 خوشنويسي به ة مانند گشت كه از كمتر هنرمندي در عرصييو آثارش به شاهكارهاگذشت 

 نستوه را از تعلّقات امور دنيوي ة عزت نفس، اين نابغ و فطرت پاك،كيفيت وجودي. آيد چشم مي

 احواالت زندگي به زبان شعر، آزادي را ةكه در ثبت و بيان وقايع روزمر طوري هجدا ساخته بود ب

  :ستا  ستوده و درويشي را معني بخشيده

  پروري داند  ام روش بنده نه خواجه    اي دگر راضي نه من به بندگي خواجه

شود و  اي كه در موزة رضا عباسي تهران نگهداري مي و يا در مرقع بسيار نفيس و خجسته  

اي عظيم   در شمار گنجينهكهاست   يادگار گذاشتهه ي خود بيقطعات سحرانگيزي را به قلم جادو



 

  

  هنر ايران 642

 زبان به شكوه هاي خود اي از سروده در گوشه. رود شمار مي هنري باز مواريث فرهنگي و ه

نويسم  نويسم و مي مي: است  گشوده و گاليه از نامرادي زمانه سرداده و در تأكيدي مكرر نگاشته

  .  ...تا در تاريخ بماند كه فقير عبدالمجيد گذشت را بر انتقام ترجيح داد

و نيز به اين يقين رسيده است   وانمردي پايبند بودهين جيست كه او به آ ااين مطلب گواه آن  

آثار و قطعاتي از اين . هركدام گواهي معتبر از تاريخ حيات او خواهند بود» خط«و » مرام«بود كه 

گزاري و اداي احترام و دوستي و ابراز ارادت و اخالص براي بزرگان و  دست كه درجهت حق

ا در جميع جهات مادي و معنوي ستوده و در كنف  كه وي ر،آذر صاحبدالني چون لطفعلي بيگ

به معجزاتي شبيه است كه تحرير و تنظيم آن انگاري   نهاده، بر جاي ،است  حمايت خود قرار داده

  . ي و ارادة بشري خارج استياز حد و حدود توانا

 سالگي خط نستعليق را بيستاند و مشهود است درويش عبدالمجيد در  ه نقل كردهك چنان  

نوشت و در تعريف و   تقليد از مكتب استاد ميرعماد حسني به نهايت كمال و پختگي ميدر

درستي اين گفتار و اين قضاوت . اند كه قلم را همپاي استاد رسانيده بود تمجيد خط او گفته

 ةشيو كه به) ق١١٧٠ -١١٧٣ (ة او راهايي كه آغاز كار خط شكست توان در موزه سنگين را مي

وي در چنين شرايط مطلوب و .  و بيشتر كلمات آن نستعليق است مشاهده نمودي نوشتهيشفيعا

از را  چند سالي از پانزده سال آخر عمر خود .قدم گذاشت نستعليق ةمتعالي به وادي خط شكست

 كه به ياري همت و لياقت و نگذشت چيزي تقليد كرد وخطوط شفيعا يا ميرزا حسن كرماني 

بحان در سرانگشتان سحار او به وديعه نهاده بود، سرآمد استاداني  كه خداوند س،ذوق و مهارتي

اند و با آنكه كسوت و منزلت بزرگاني چون   كه تا پيش از او در نوشتن اين قلم دستي داشتهشد

 دوازدهم و اوائل قرن يازدهمدر قرن را خان شاملو و شفيعا و ميرزا حسن كرماني  مرتضي قلي

 و به نقل بسياري از آثار آنها پرداخت، نهاد مي و حرمت كرد ميهجري قمري همواره تحسين 

 حروف و كلمات و ةخود در همان چند سال آخر عمر كوتاه و پربارش، در طراحي هندس

نويسي را رنگ جاودانگي بخشيد و به  د كه شكستهشنظيرش خالق آثاري  تركيبات بديع و بي

پانزده سال مختصر، پربارتر از اين ر حدود توان گفت كه سير تطور و تكامل اين خط د ت ميئجر
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  زماني خط نستعليق يعني از سلطانعدبكه در بود رشد و تحول پانصد ساله و تغييرات و تحوالتي 

  . شاهد هستيمسيزدهم تا ميرزا رضاي كلهر در قرن هشتمعلي مشهدي از قرن 

ر بر آستان بندگي او  و سندترين شاگردان و هنرمنداني كه پيرو مكتب او بود از برجسته  

حمدرضا اصفهاني، ميرزا حسن اصفهاني، علي متوان به ميرزا كوچك اصفهاني، ميرزا  اند مي يدهيسا

 بزرگ خط ةو نابغ) ق١٣١٩ سال يمتوف(محمد تا قرن سيزدهم و در قرن سيزدهم از سيد گلستانه 

 با واب اين قلم درآمدند نستعليق يعني ميرزا غالمرضا اصفهاني نام برد كه هركدام در شمار اقط

واسطه راه او را پيمودند و در مكتب ماندگار او به تقليد پرداختند و سر تسليم بر انوار  واسطه يا بي

  : است  صاحب شيرازي در توصيف كيفيت عمر پربار او چنين سروده. پرفروغ هنر ناب او نهادند

  تـسـة تـامـر خـنـنر اين هـاح هـفتـم   اي گشته مثل به خوشنويسي ز نخست

  ننوشته كسي شكسته را چون تو درست    ادــجـم را ايـلـوح و قـا كرده خدا لـت

است و آثار   شمار و مرقعات بسيار نفيس باقي مانده از درويش عبدالمجيد قطعات متنوع بي  

ي اشاره يها توان به نمونه مكتوب او در قالب جنگ شعر يا ديوان اشعار قابل مالحظه است كه مي

، كليات )١١٨٠سنه (، گلشن راز )١١٧٢(، ديوان مشتاق اصفهاني )١١٧٠(ديوان حافظ : نمود

 -٨٠(، بياض و جنگ شعر )١١٨٣( بوستان سعدي ،)١١٨٢(، بياض و جنگ شعر )١١٨٢(سعدي 

مشاهده ه  ديگري كه در هر قطع و زماني بةكه نزد راقم اين سطور است و آثار پراكند) ١١٧٩

  . آيد درمي

 -١١٨٥سالهاي  عبدالمجيد با آنكه در زمان اقتدار خوشنويسي و هنرآفريني يعني درويش  

 و آرامش  مبتال و غالب اوقات او با رنج اين بيماري همراه بود) ماالريا( به بيماري نوبه ربع ١١٨٠

نظير و  الزم را نداشت و خاطر او همواره دستخوش ناماليمات اين معضل بزرگ بود، آثار كم

بخش چشم  هاي ايران و جهان و روشني بخش موزه جاي گذاشت كه زينت ه از خود بارزشمندي

ر اثر بيماري در اصفهان ب) ق١١٨٥در ( سالگي ٣٥بديل در  اين هنرمند بي. مشتاقان است

 ةاي محقر در قبرستان تخته پوالد اصفهان در جوار تكي درگذشت و پيكر پاك او در گوشه

هاي بزرگ  و سالهاست كه بازتاب هنر ارزشمند او در موزهميرفندرسكي به خاك سپرده شد 

عنوان يك نياز جدي در  ي اين خط دلربا بهيجهان نمادي از فرهنگ و هنر ملّي ماست و زيبا
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جرم ه نوشتن روزمره آرزوي هر ايراني است، اما دريغ و درد كه اين قلم شيرين و دلچسب ب

رتباطات اجتماعي و فرهنگي مهجور ماند و بعد از  اة دشواري خواندن از عرصةي و به بهانيزيبا

  . كلي به انزوا كشيده شد هب) ق١٣١٩سال ه  بيمتوف(سيد گلستانه 

 جهان يكپارچه و ، تمدن و تكنولوژي ارتباطات گسترده و پيشرفته،در اين دوران شگرف  

ل ارتباط جمعي سمعي و بصري و صنعت چاپ و ياست و وسا  متحدي را تشكيل داده

است و عصر ايجاز   اي را متحول ساخته وري هر پديده  نظام آموزشي و نمايشي و بهره،وعاتمطب

ماهيت هنرها را وسعت بخشيده و زمينه را براي آشنايي بهتر و .  رويدادهاي بشري استةدر هم

 دباي است، بالطبع مي  ها و جوامع جهاني مهيا ساخته  فرهنگةبيشتر و تأثيرپذيري و تأثيرگذاري هم

ما ناگزير . مند گشت ه بهره استداد  زندگي هنرمند معاصر رويدرهاي نوين كه  از اين پديده

ايم با   هنرهاي اصيل اين سرزمين داشتهيهستيم در برابر نسل پوياي امروز و رسالتي كه در احيا

 احترام سنتهاي گذشته و شناخت قابليتهاي ذاتي، متناسب با شرايط و خاصيتهاي عصر خود كاري

هاي نو و فصل نويني در  ي انديشهي كه دوران شكوفا،ه در دو دهة گذشتهك چنان. تازه ارائه دهيم

هويت «است تا با حفظ    نسل حاضر كوشيده ،شود  فرهنگ و هنر معاصر ايران محسوب ميةحوز

 ةهاي گذشته، به طرح ابداعات و تحوالت تاز و متكي بودن بر اصل قانونمندي ريشه» و سنت

 نهاني جوهر ذاتي ةاين لطيف هاي نوين و خوشنويسي معاصر دست يابد و در ي و جلوهامروز

  .از اعتالي اين هنر الهي ترسيم نمايدرا انداز اميدبخشي   چشمزد وخويش را شكوفا سا

ه  بيمتوف( كه بعد از سيد گلستانه ، اين توفيق بزرگ و ترويج مجدد اين قلمةشكرانه امروز ب  

 با ، فرهنگي به دور افتاده بودة ارتباطات روزمرةكلي از عرص هبه هشتاد سال بقريب ) ق١٣١٩سال 

نويس كشور در انجمن خوشنويسان ايران رونقي   هنرمندان شكستهباجانبه و هدفمند  تالشي همه

صورت تخصصي  ههاي درخشاني ب  كشور چهرهةچهار گوشدر  اخير و ةدوباره يافت و در سه ده

  . اند را حياتي دوباره بخشيده و آموزشي آني تزئين -ابعاد هنري

ي نمايشگاههاي متعدد و متنوع داخلي و خارجي و انتشار آثار آموزشي و هنري در يبرپا  

 اين هنر ةتواند ضامن استمرار و حفظ و توسع دوران معاصر نشانه و نويد اميدبخشي است كه مي

  . زيبا و قلم شيواي ايراني باشد
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