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ادبیات و سينام

ضمیمه ادبی هنری روزنامه اطالعات

به بهانۀ نمایشگاه خوشنویسی و نقاشیخط«همقلم با نوای استاد»

چيستى هنر از ديدگاه دكترميرجالل الدين كزازى
اگرچه فلس��فه وجودی خوشنویس��ی در
سرچشمههای پیدایش آن ،صیانت و کتابت کالم
آسمانی و گنجینه اشعار پارسی بوده است اما بطور
توأمان هم الهامبخش هنرهای دیداری و انتزاعی
دیگ��ر ب��وده و ه��م اینکه در آغ��وش این هنرها
پر و بال گرفته اس��ت .موس��یقی ،شعر ،نگارگری
و خوشنویس��ی از جمل��ه هنرهای ریش��هدار در
فرهن��گ ایران��ی اس�لامیاند و به گ��واه تاریخ،
هرجاک��ه ارتباط��ی وثیق داش��تهاند آثار هنری
فاخرتری پا به عرصهی وجود گذاش��تهاند؛چنان
ک��ه در دوره تیموریان ،س��لطانعلی مش��هدی
جامی
خوش��نویس و کمالالدین به��زاد نقاش و ِ
خاتمالش��عرا و ش��ماری از استادان اهل موسیقی
و نویسندگی را در ذیل حمایتهای امیرعلیشیر
نوایی در کنار هم میبینیم و نتیجه آن طلوع یکی
از دوران طالیی هنر ایران است.
از میان س��ه خط ابداع شده توسط ایرانیان
یعنی تعلیق ،نس��تعلیق و شکستهنستعلیق ،خط
نس��تعلیق بواسطه تناس��بات طالیی در حروف و
مفردات و ترکیببندی و خوانایی و زیبایی کافی
و خط شکسته بواسطهی رهایی و روانی وقدرت
خل��ق فضاهای بصری متنوع و ظرافتی کمنظیر
توانس��تند س��لیقه مخاطبان ع��ام و خاص را در
حوزه کتابت دواوین ش��اعران پارسیزبان و خلق
آثار تزیینی و نمایش��گاهی ،بیش از دیگر خطوط
جذب کند .همهی این خطوط در مرحلهای به هنر
نقاشیخط پیوند خوردند ودر نقش عناصر بصری
ضم��ن درهمآمیزی با رنگ،بر غنای بصری آثار
هنری افزودند.
در س��الهای اخیر ،کمتر همایش��ی اتفاق
افتاده اس��ت که هنرهای موسیقی و نگارگری و
شعر و خوشنویسی را در کنار هم جمع آورده باشد.
در ای��ن می��ان ،گالری «نقش و خط» با مدیریت
استاد دکتر جواد بختیاری اقدام به برگزاری یکی
از بزرگترین نمایشگاههای خوشنویسی در سطح
کش��ور نمود .بهانه این نمایش��گاه ،بزرگداش��ت
خس��رو آواز ایران ،اس��تاد محمدرضا شجریان و
کتابت اش��عاری بود که این هنرمند یگانه در آثار
فاخرش آواز س��ر داده اس��ت؛ استادی که به گواه
صاحبنظران ،مرزهای آواز س��نتی معاصر را به
پش��توانه صدای رحمانیش جابجا کرد و نسلی از
ش��اگردان را بر جای گذاشت که تا سالها از این
آبشخور سیراب خواهند بود.
فراخوان نمایشگاه در سه شاخه نستعلیق و
شکستهنستعلیق و نقاشیخط اعالم شد و نتیجه آن
شرکت بیش از  100استاد و هنرمند خوشنویسی و
نقاشیخط در این گردهمایی بزرگ بود .همایش
و نمایش��گاه یاد ش��ده با حضور برجستگان حوزه
موسیقی از جمله استاد لوریس چکناواریان ،استاد
کیوان س��اکت و دیگر اس��تادان حوزه موسیقی و
خوشنویس��ی و نگارگری در تاریخ  16آذرماه در
گالری نقش و خط گشایش یافت.
ای��ن نمایش��گاه ک��ه با رونمای��ی از پرتره
اس��تاد محمدرضا شجریان با عنوان «شجریان
و همن��وازان» ،اثر دس��تان توانای اس��تاد جواد
بختیاری مقارن بود،به واس��طه تعدد آثار انتخاب
ش��ده،همزمان در س��ه گالری «فرهنگس��رای
ارس��باران»« ،نق��ش و خ��ط» و «ش��هر کتاب
ابن س��ینا»در معرض دید مراجعان قرار گرفت و
در کنار این نمایش��گاهها اهل موس��یقی و شعر و
خوشنویسی در کنار هم جمع آمدند و به نوازندگی،
آوازخوانی و شعرخوانی پرداختند تا پس از سالها

الهه الهام ،مخاطبان و هنرمندان را بر س��ر یک
سفره ،چند صبوح و شام ،ساقیی کند.
در آیین باش��کوه اختتامیه این همایش در
تاری��خ  29آذرماه ،اس��تاد دکتر ميرجالل الدين
ک��زازی که ط��ی پیامی تصویری در مراس��م
ش��رکت کرده بودند؛ با پاسخ به پرسش بزرگ،
هنگامهس��از و چالشخیز «هنر چیس��ت؟» ،با
کلمات��ی ک��ه در پی میآید ،به بزرگی و عظمت
نمایشگاه برگزار شده اذعان داشتند:

«هن��ر ،هماهنگ��ی ،بهس��امانی و در هم
تنیدگی پارههاست .هنر پیکرهای است پدیدآمده
از پارههایی پریشان و پراکنده که با جادوی هنر
پیون��دی تنگ ،س��اختاری اس��توار و انداموار با
یکدیگر مییابند .از نگاهی بسیار فراخ میتوانیم
هن��ر را در چگونگ��ی در اندازه نغزی و نازکی در
دامن��های بگنجانیم .هنره��ای گوناگون در این
دامنه ،جای میتوانند گرفت .یکس��وی دامنه
خنیاست؛ سوی دیگر تندیسه؛ هنر پیکرتراشی.
این سوی دامنه نغزترین ،نابترین ،هنریترین،
آهنگینترینودرهمتنیدهترینهنراست؛هنری
مینوی ،نهانی ،نهادین ،فراسویی.
آن سوی دامنه درشتترین ،برونیترین و
آشکارترین جای گرفته است .از خنیا تا تندیسه
از مینویترین هنر تا گیتیترین .از همین روست
که هنر خنیا به جان و آرمان هنر که آهنگینی و
پیوند پوالدین در میان پارههاست نزدیکترین
اس��ت .پس از خنیا هنری که میتوانیم آن را در
رده دوم جای بدهیم هنر س��رود و سخن است.
سومین هنر را شاید بتوانیم خوشنویسی بدانیم.
به همانسان شاید چهارمین هنر نگارگری بتواند
بود .خنیا هنری اس��ت که در آواها رخ میدهد.
آواهای رها ،آزاد .سخن ،سرود ،همچنان هنری
است که در آواها پدید میآید.
نخس��تین و بنیادیترین یگان زبان واژه
اس��ت .هر واژه ،آمیزهای از آواهاس��ت که پیامی
دارد برای س��ر .اندیش��های را باز میتابد .نه خنیا
نمونهای در جهان برون دارد ،نه سخن .سومین
هنر ،خوشنویسی نیز پیوندی تنگ دارد با سخن.
میتوان گفت از آن ناگسس��تنی است؛زیرا آنچه

دلنوشته های آهان آهاندار
*

فرد
حسین رضوی

هنرمند خوشنویس ،استادانه مینویسد ،برگرفته
از زبان اس��ت و س��خن .آنچه خوشنویسی را به
هنری پیراسته که نمونهای در جهان برون ندارد
فرا میبرد ،همان جان و آرمان هنر است.
آن خ ِمشها ،آن پیچشها ،آن تابها ،آن
فرازه��ا و فرودها ،آن بلندی و کوتاهی که ما در
خنیا میبینیم و در ساختار آوایی سخن ،به گونهای
دی��داری به یاری دبیره یا خط در خوشنویس��ی
بازمیتاب��د ،به نمود میآید .نگارگری هم از این
دید به خنیا میماند .هنری است دیداری ،اما این
هنر همچنان پیوندی تنگ میتواند داشت با سه
هنر پیش��ین .زیرا زمینه نگارگری در کتابهای
آراس��ت ِه خوشنوش��ته ،همچنان سخن و سرود
اس��ت .در گونهای نغز و ناب از نگارگری ایرانی
که ریزنگاری یا مینیاتور اس��ت ،نغزی و نازکی
به فرازنای خویش میرسد .جهان ریزنگاشتهها
جهانی است ،در پیوند با جهان نهان با مینو .زیرا
آنچه نگارگر ریزنگار نقش میزند ،به یکبارگی در
جهان برون یافتنی نیست .در هنر خوشنویسی،
ایران ما تنها سرزمینی است که در آن ،دینآوری
کار ش��گرف و ورجاوند خود را هنر خوشنویسی،
برگزیده بوده اس��ت .نوش��تههای مانی و دیگر
مانیکیان پیروان او ،هم به خوشنویس��ی آراسته
ِ
بوده اس��ت ،ه��م به نگارگری .ای��ن نازشها و
س��رافرازشها در قلم��رو هنر ،ه��ر آینه ویژه ما
ایرانیان است»....
تقسیمبندی استاد کزازی ،پیشینهای ژرف
در فلسفه هنر دارد .چنان که هگل ،اولویت هنرها
را از نظر نس��بت س��همی که با روح و معنویت یا
با ماده دارند ،به ترتیب اهمیت ذیل میدانست:
شعر ،موسیقی ،نقاشی ،پیکره سازی و معماری.
هر چه به معماری نزدیکتر میش��ویم ،هنرها
بیشتر بر ماده متکی هستند و از روح دوران دور
میشوند .در تقسیمبندی شوپنهاور اما موسیقی
در رتبه اول قرار میگیرد .فارغ از این موضوع که
از نگاهی دیگر میتوان هنر شعر را در ایران،به
عن��وان مینویتری��ن هن��ر و هن��ر اول قلمداد
نمود،تقسیمبندی اس��تاد کزازی از باب جایگاه
خوشنویس��ی و نگارگ��ری یک تقس��یمبندی
هوشمندانه است.
نمایشگاه بزرگ «همقلم با نوای استاد»،
فضایی ایجاد کرد تا خوشنویسی هم جایگاه خود
را در تعامل با دیگر هنرها به خوبی بازنمایی کند،
هم قدرت خود را در نمایش و آش��ناییزدایی از
هنر شعر و نگارگری همچنین آفرینش فضاهای
بصری متنوع و خالق عرضه کند .بیشک تداوم
این نوع جریانهای هنری و حمایت رسانهای از
آنها میتواند به انسجام فرهنگی بیشتر در میان
خانواده هنرمندان و ایجاد ارتباطی نافذتر با توده
جامعه بینجامد و درخت فرهنگ ایرانی اسالمی
را ثمری دوچندان ارزانی کند.
* مدرس و پژوهشگر هنر
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هر روز باران مىريزد!

بايد از دش��تها و كوهها و رودهاي بزرگي بگذرم .از رودهاي
خروش��ان دلهرهآور .از كوههاي س��ر به فلك كش��يده صعبتر و از
دستهاي رازآلود و هراسناكتر.
محبوبم! يادتو چون عطر بهار نارنج همهجايي ريخته .شمايي
كه پاي مرا به بهارها كشاندهاي .گل من بوي خودش را ميدهد ،كه
ياد شما مثل بوي باغهاي تهران دلانگيز و جادويي است .دواي دل
من بوي سيب تازه و هواي من هواي شميران است.
محبوبم! حاال ديگر يكسره وقت با هم بودن ماست ،زمستان
تمام شده و در فصل بهار عزيزمان به سر ميبريم.
ديگر هر روز خيس و تريم .از حاال ديگر هرروز ،هر روز باران
ميريزد .ديگر دست به هرچه ميزني خيس است .خيسخيس.
جانم سراغ تو را ميگيرد .خانهام ،كوچهها به دنبال تو ميگردند.
ميدانها ،خيابانها و بزرگراهها.
محبوب من! كجايي؟

محبوبم! پاييز رخ داده .همين كه پاييز ميشود .دو بال دارم،
دو بال ديگر قرض ميكنم ،پنجره بر دوش به دنبال نسيمم.
محبوبم! حرف زدن با ش��ما نان س��نگك تازه ،خامه و عسل
است.
عش��ق شما نباشد خرابي از دور ميرسد .آسمان جمع ميشود.
بالها نميجنبد.
محبوبم! عشق ما به شما بزرگ است .گوشهاي از عشق شما
قيس عامري را مجنون كرد ،گنبد مس��جد ش��يخ لطفاهلل را كاش��ي
كاري كرد ،بيس��تون را چهل س��تون كرد ،درختان دو طرف خيابان
كوهسنگي مشهد را شانه به شانه هم قرار داد و هواي شيراز را مطبوع
نمود و من همچنان پنجره بر دوش به دنبال نسيمم.
محبوبم! زلفان خيساند و گلهاي انار ش��كوفه كردهاند؛ چه
نعلينهاي زيبا و راحتي دارم هنگامي كه به سراغ شما ميآيم!
از دور بوي نفسهامان مثل بوي سيب رسيده است .اينجا چه
اشتياقي ريخته است؟
بيا به صحرا برويم ،در اللهزاري س��اكن ش��ويم؛ و هواي هم را
تنفس كنيم .انگورها ُگل كردهاند .در آنجا همه محبت خود را به شما
خواهم داد .جرأت جيك زدن من در دشتهاي دور است ،كه در شهر
خون عاشقان دوات گل سرخ و قلم از ملحقات دلتنگي است.
محبوب�م! دل��م برايتان تنگ اس��ت .دل دواني نباش��د آبها
روان نميش��وند و مرغان دريايي آش��يانه گم ميكنند .آهها از دلها
منتشر نميشود .ابتهاج از دلها ميرود .دهانها آوازهاي شادي آور
نميخوانند .باغبانها به درختان اندوه را قلمه ميزنند .من كمربندم
را محكم ميكنم .دوان دوان به طرف شمش��يرها و زخمها ميدوم،
كوزههاي ترشي ميشكنند و بوي سركه همه جا را پر ميكند.
تو نباش��ي اينجا برادر با برادر ،همس��ايه با همس��ايه ،ش��هر با
ش��هر قهر اس��ت .زمين ماتم ميگيرد و آسمان پژمرده ميگردد ،ماه
خجال��تزده اس��ت .من ميميرم و در مردگ��ي ميمانم تا دوباره به
نگاهي مرا زنده كنيد.
محبوب من! من اگر عاش��ق نباش��م ،زندگي ناتمام اس��ت.
مانند يك اس��تكان چاي س��رد شده ،مثل رودخانهاي كه از نيمة راه
بازگردد به مبدأش.
محبوبم! شمايي كه مجبوب همه سيبهايي ،پرتقالها تو را
دوست ميدارند و توت فرنگيها از فرط شيدايي چند روزي هستند
و به زودي پالسيده ميگردند.

