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داود احمدی بلوطکی

هم زمــان بــا هفتــه ملــی خوش نویســی، آییــن مجــازی رونمایــی و 
ــی  کوف ــی  ــخ و سبک شناس ی ــتور؛ تار ــطر مس ــاب س کت ــی  ــد و بررس نق
ــا مشــارکت بنیــاد بین المللــی امــام  شــرقی، بــی حضــور مخاطــب ب

ــد. ــزار ش ــر برگ ــتان هن ــا)ع( در فرهنگس رض

کــه دوشــنبه 28 مهــر 1399 در فرهنگســتان هنــر  ایــن مراســم  در 
کریمی نیــا، قرآن پــژوه و عضــو هیئت علمــی  برگــزار شــد، مرتضــی 
و  نســخه پژوه  قلیچ خانــی،  حمیدرضــا  اســام؛  جهــان  دانشــنامه 
گــروه تخصصــی  پژوهشــگر خوش نویســی؛ مهــدی مکی نــژاد، عضــو 
مهــدی  و  هنــر؛  فرهنگســتان  دســتی  صنایــع  و  ســنتی  هنرهــای 
کتــاب و پژوهشــگر خوش نویســی، ســخنرانی  گــرد، مؤلــف  صحرا

کردنــد.

بــه  َمقــدم  خیــر  بــا  مکی نــژاد  مهــدی  نشســت،  ایــن  ابتــدای  در 
ملــی  هفتــه  مجــازی،  فضــای  در  هنــر  فرهنگســتان  مخاطبــان 
گرامــی داشــت و ضمــن تبریــک بــه هنرمنــدان ایــن  خوش نویســی را 
ارکان  از  یکــی  خوش نویســی  گفــت:  و  کــرد  ســخن  آغــاز  عرصــه، 
کریــم،  قــرآن  کتابــت و خوش نویســی  هنــر جهــان اســام اســت و 
بــدان  کــه هنرمنــدان خوش نویــس  بــوده  یکــی از مســائل اساســی 
ــاظ  ــه لح ــرد از هم گ ــای صحرا ــتور آق ــطر مس ــاب س کت ــد.  پرداخته ان

 

رونمایی و نقد و بررسی کتاب سطر مستور 
قابــل اعتناســت. ایــن کتــاب، کتابــی جامــع، بانظــم و مرجع اســت. 
کــه در  از طرفــی هــم سبک شناســی بــرای مــا پدیــده ای جدیــد اســت 
ــورد  ــا آن برخ ــدی ب ــورت ج ــوزه، به ص ــن ح ــا در ای ــی م ــخ پژوهش ی تار

نشــده اســت.

ادامــه داد: خوش نویســی هنــری چندوجهــی  زمینــه  او در همیــن 
ایــن  می شــود،  اســتفاده  کریــم  قــرآن  در  کــه  زمانــی  و  اســت 
تحلیــل،  و  تجزیــه  می گیــرد.  خــود  بــه  ویــژه  شــکلی  خصوصیــت 
کتابــت، قرآن نگاره هــا و مصحــف کاری، بســیار ســخت اســت و 
کاری بســیار ارزشــمند انجــام  گــرد از ایــن جهــت هــم،  آقــای صحرا

اســت. داده 

گفــت: ایشــان  ــرد و  ک ــده اشــاره  ــه ســبک و ســیاق نگارن ــژاد ب مکی ن
ــی  کوف ــی  ــخ خوش نویس ی ــم از تار ــیار مه ــه دوره ای بس ــر اینک ــاوه ب ع
کــرده  یخ نــگاری و سبک شناســی  تار و تحلیــل،  را تجزیــه  شــرقی 
کــه  کســانی  ی  اســت، راه و روش نــگارش و آمــوزش هــم پیــش رو
کتابــت و خوش نویســی تحقیــق  می خواهنــد در حــوزه نســخه آرایی، 
کــه  کتــاب می توانــد بــرای پژوهشــگرانی  گذاشــته اســت. ایــن  کننــد، 
قصــد ادامــه ایــن راه را دارنــد، الگویــی بســیار خــوب باشــد. مــا امــروز 
همچــون  پژوهشــگرانی  زحمــات  مــدد  بــه  بگوییــم  کــه  مفتخریــم 
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حــوزه  در  محققــان  دیگــر  و  قلیچ خانــی  آقــای  گــرد،  صحرا آقــای 
مــا  تکیــه  یــم.  دار خوبــی  بســیار  بومــی  تحقیقــات  خوش نویســی، 
امــروز بــه داخــل اســت. ایــن نویــدی اســت بــرای آینــده خوش نویســی 
کــه ایــن هنــر همچنان کــه در حــوزه تولیــد هنــری، راه خــودش را  مــا 

ــت. ــوان اس ــم پرت ــش ه ــوزه پژوه ــد، در ح ــه می ده ادام

حمیدرضــا قلیچ خانــی ســخنران بعــدی ایــن برنامــه بــود. او در آغــاز 
گــرد قدردانــی  آقــای صحرا ارزشــمند  تــاش  از  گفــت:  ســخنانش 
می کنــم و نتیجــه زحمــات و تــاش ایشــان را می توانیــم در دقــت و 

کتــاب ببینیــم. ارزش همیــن 

ــع  ــده مناب ــه دربرگیرن ک ــا را  کتابخانه ه ــا و  ــت موزه ه ــی هم قلیچ خان
کیــد بر  اصلــی این گونــه پژوهش هــا هســتند، الزم دانســت و ضمــن تأ
گفــت: تــا دهه هــای  در اختیــار قــراردادن منابــع الزم بــرای محققــان، 
کــم بودنــد و پژوهشــی بــدان  کوفــی بســیار  اخیــر، منابــع دربــاره خــط 
نداشــت.  وجــود  سبک شناســی  اصــًا  و  نداشــت  وجــود  معنــی 
بعضــی از آنهــا تألیفــی و بعضــی نیــز ترجمــه بودنــد. مــا هــر چقــدر 
کوفــی و پیدایــش  یــم و بــه خــط  یــخ خطــوط عقب تــر می رو در تار
کار ســخت تر می شــود  کوفی هــای بی نقطــه و بی اعــراب می رســیم، 
کتــاب        ارزش هــای  از  یکــی  نیســتند.  دســترس  در  هــم  منابــع  و 

کــرده تــا اطاعــات مربــوط  کــه مؤلــف تــاش  ســطر مســتور ایــن اســت 
کنــد. ایــن پژوهــش می توانــد  بــه نســخه ها را به صــورت دقیــق عنــوان 
بــرای پژوهشــگران دیگــر حوزه هــا هــم مفیــد باشــد. بــه نظــر مــن ایــن 
کــه  کــه ِمن بعــد، هــر محققــی  کتــاب بــه اســتانداردی رســیده اســت 
کوفــی  کوفــی و  در پژوهــش و پایان نامــه و مقالــه ای در حــوزه خــط 
کتــاب مراجعــه  کنــد، ناچــار اســت بــه ایــن  ایرانــی بخواهــد تحقیــق 
کنــد و قطعــًا بی نیــاز از ایــن اثــر نخواهــد بــود. بــه همیــن ســبب ایــن 
ــای  ــی، هنره کتاب آرای ــی،  ــوزه خوش نویس ــرای ح ــی ب ــاب مرجع کت
اســامی و خطــوط ایرانــی و شــرقی محســوب می شــود. بــه متولیــان 
کــه از ایشــان  کتــاب تبریــک می گویــم و امیــدوارم  چــاپ و نشــر ایــن 
کــه در ایــن حــوزه فعالیــت می کننــد،  و تمامــی پژوهشــگران جوانــی 

حمایــت بشــود.

ســخن  این گونــه  کــه  بــود  بعــدی  ســخنران  کریمی نیــا  مرتضــی 
یــخ خوش نویســی.  کــرد: مــن نــه خوش نویســم و نــه مــورخ تار آغــاز 
کتــاب و ایــن حــوزه پیونــد می زنــد، عاقــه  کــه مــرا بــا ایــن  چیــزی 
تمــدن  و  فرهنــگ  یــخ،  تار گذشــته  الیه هــای  بــه  مــن  بی انــدازه 
کهــن  نســخه های  از  مکتــوب  نمونه هــای  اســت.  ایــران  و  اســام 
کوفــی مشــرقی، از جملــه اســناد مهم انــد.  کوفــی و  قرآنــی بــه خــط 
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کهــن ایــران در  یــخ  ــرای شــناخت تار کــه مــا ب قدیمی تریــن اســنادی 
کــه واجــد  کمتــر اثــری هســت  یــم نســخه های قرآنی انــد و  اختیــار دار
کــه مــا را  کار ایشــان از ایــن لحــاظ  اطاعاتــی این گونــه جامــع باشــد. 
کوفــی درآورده اســت، بســیار حائــز  از ســردرگمی بیــن انــواع خطــوط 
کوفــی مشــرقی  اهمیــت اســت. ایشــان بــرای اینکــه مــا بهتــر بتوانیــم 
خــارج  هــم  خــط  از  خــود  نمونه هــای  از  بعضــی  در  بشناســیم،  را 
ــه  ــن توج ــا ای ــک می شــود. ب ــه خط نقاشــی نزدی می شــود و به نوعــی ب
کتــی وجــود نداشــته  کار ارزشــمند هیــچ نقشــه راه و ما کــه بــرای ایــن 
کرده انــد، می تــوان مطمئــن  کار را از اول شــروع  اســت و ایشــان همــه 
کتــاب در درازمــدت اهمیــت خــود را نشــان می دهــد.  کــه ایــن  بــود 
کتــاب ســطر مســتور، بــر اســاس ایــن ســه عنصــر یعنــی:  تقســیم بندی 
شناســایی و تحلیــل خــط، تذهیــب، و احیانــًا مراجعــه بــه مــکان 
کــه از ایــن تقســیم بندی در آثــار دیگــری  جغرافیایــی خــط اســت، 
اســت.  نشــده  اســتفاده  غالبــًا  دیده ایــم،  ترجمــه  به صــورت  کــه 
تحلیل هــای  بعضــی  منشــأ  کتــاب،  ایــن  در  ایشــان  تحقیقــات 
کمکــی می دهــد تــا بتوانیــم  کــه بــه مــا ابزارهایــی  یخــی اســت  تار
کتــاب بیشــتر از  در تقســیم بندی ها دقیق تــر شــویم. نــکات ارزنــده 
ــه  کنــم. ب ــم اینجــا و به صــورت خاصــه عــرض  کــه بتوان ایــن اســت 
ــیار  ــم و بس ــک می گوی ــرد تبری گ ــای صحرا ــت آق ــی و هم سخت کوش
کار مهمــی انجــام داده  کــه فرهنگســتان هنــر مــا، چنیــن  خوشــحالم 
ــار بومــی مــا  کــه جایــش در میــان آث کــرده  ــری را حمایــت  اســت و اث
ــی در  گل ــن  ــاهد چنی ــروزه ش ــا ام ــا م ــده ت ــث ش ــن باع ــود. ای ــی ب خال

گلســتان خوش نویســی مان در حــوزه پژوهــش باشــیم. بوســتان و 

وجــه  شــمردن  بــارز  ضمــن  مکی نــژاد  مهــدی  برنامــه،  ادامــه  در 
در  خوش نویســی  گفــت:  مســتور  ســطر  کتــاب  زیبایی شناســی 
فرهنــگ مــا و در فرهنــگ جهــان اســام، بــه چشــمه می مانــد و ایــن 
کتــاب مــا را بــه ســمت سرچشــمه هدایــت می کنــد. مــن توصیــه 

کتــاب را به عنــوان الگویــی بســیار خــوب بخوانیــد. می کنــم ایــن 

به عنــوان  کتــاب،  مؤلــف  گــرد،  مهــدی صحرا برنامــه،  انتهــای  در 
کــرد: مــن بــرای تألیــف ایــن  آخریــن ســخنران این گونــه آغــاز ســخن 
کــردم.  کــه در دسترســم بــود اســتفاده  کوفــی  کتــاب، از همــه آثــار 
گرفتــم، روشــی  کتــاب در نظــر  کــه در ابتــدا بــرای تألیــف  روشــی را 
از  روش  ایــن  در  بــود.  جغرافیایــی  طبقه بنــدی  مبنایــش  کــه  بــود 
کــه آن خــود  کــردم  یخــی و خوش نویســی ایــران اســتفاده  متــون تار
عنــوان  بــا  غربــی  و  »خراســانی«  عنــوان  بــا  شــرقی  بخــِش  دو  بــه 
کنــم،  »عراقــی« تقســیم می شــود. می خواســتم ایــن الگــو را پیــاده 
کتابتشــان  محــل  کــه  نمونه هایــی  تعــداد  کــه  دلیــل  ایــن  بــه  امــا 
یــخ   کــردم. در تار مشــخص نبــود بســیار فــراوان بــود، مســیر را عــوض 
کــه اطاعاتــی از نحــوه  هنــر وقتــی بــا آثــاری هنــری مواجــه می شــویم 
آنهــا  بــا  برخــورد  بــرای  روش  بهتریــن  نیســت،  تولیدشــان  زمــان  و 
کنــد. در  کمــک  کــه بســیار می توانــد بــه مــا  سبک شناســی اســت 
قــرن نوزدهــم، غربی هــا سبک شناســی را بســیار توســعه دادنــد و از 
کار را نکردیــم و در مســیر تحقیقــات  گرفتنــد. امــا مــا ایــن  آن بهــره 
در  می شــود.  بی توجهــی  به نوعــی  سبک شناســی،  بــه  هنری مــان 
ــه  ــه مــا ارائ یخ نــگاری ب ــازه از تار کــه سبک شناســی، روشــی ت حالــی 
می دهــد و باب هایــی جدیــد برایمــان در طــول مســیر تحقیــق بــاز 

می کنــد.

تألیــف  کار در مســیر  گــرد مهم تریــن و ســخت ترین بخــش  صحرا
کتابــش را دسترســی بــه منابــع دانســت و در انتهــا گفــت: ایــن کتــاب 
گام هــای اولیــه دانســت و بــا توجــه بــه اینکــه مخاطــب  را می تــوان از 
به کاربــردن  از  اســت،  خــاص  مخاطــب  مشــخصًا  کتــاب  ایــن 

کــرده ام. عناویــن ابتدایــی  خوش نویســی در آن پرهیــز 

کتاب سطر مستور  رونمایی شد. در انتهای این برنامه از 




