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خاكم به باد دادند اما به سعي الفت
در ساية خط او پَر مي زند غبارم
)بيدل دهلوي(

خداي را سپاس مي گزارم و بر محمد )ص( و خاندان پاكش درود مي فرستم... آن چه در پي مي آيد، مروري شتاب ناك 
و مختصر بر گذشته است؛ سايه اي از عمر گذرا كه گزير و گريزي از آن نيست. در سال 1338 شمسي در شهر 
كهن و تاريخي همدان پاي به جهان فاني گذاشتم و هم چون برخي از هم نسالنم، در خانواده اي كه بهرة چنداني از 
امكانات  مادي و رفاهي زندگي نداشت، بي چشم اندازي روشن از آينده به پيشوازش رفتم. مرحوم پدرم، علي، عامي 
مردي بي سواد بود كه سال ها پيش از روستا به شهر مهاجرت كرده بود و شش فرزند داشت كه من آخرين آن ها 
بودم. همين جا ياد مرحوم پدرم را گرامي مي دارم و نيز زحمات مادر عزيزم را ارج مي گذارم، در هر صورت سايۀ فقِر 
دامن گير آن سال ها شيريني دوران كودكي ام را به محاق برد و شور نوجواني در تالش معاش گم شد. زماني كه در 
سال اول دبيرستان مشغول تحصيل بودم، رفاقت با كامبيز تيموري، كه يكي از بستگان دور بنده بود، عالقه به هنر 
خوشنويسي را در وجودم زنده كرد. سال هاي آغازين انقالب اسالمي بود و مردم با شور و حرارت انقالبي به خيابان ها 
ريخته بودند و عليه حكومت ستم شاهي پهلوي تظاهرات مي كردند. آقاي كامبيز تيموري شعارهاي مردمي را با رنگ 
بر پارچه مي نوشت. اين پارچه نوشت ها آن روزها در اعتراضات و تجمعات مورد استفادة فراوان مردم بود و ديدن آن 
نوشته ها و كمك به ايشان از شورانگيزترين كارهاي من. زماني كه اندكي آموختم و دستم در كار روان شد، سهمي 
در آن پارچه نويسي ها پيدا كردم و اين دوست و آشناي ارج مند كمك شاياني در آشنايي من با هنر خوشنويسي كرد 
و كشش و كوششي سخت براي آموختن اين هنر گرامي در من به وجود آورد. در اين مجال مختصر، مراتب سپاس 
و قدرداني خود را از آن رفيق شفيق ـ كه اكنون در تهران زندگي مي كند ـ ابراز مي كنم و برايش از خداوند متعال 
سالمتي و سعادت و توفيق خواهانم كه اگر نبود لطف و معرفت و صداقت و تعليم و تشويق هاي ايشان، سرنوشت 

من به گونه اي ديگر رقم مي خورد... .
در آن سال ها در همدان مرحوم استاد حسن دانشفر همداني كالس تعليم خطي داشت كه به هر تقدير، به جز يك 

جلسه، توفيق استفاده از آن را پيدا نكردم ـ خدايش بيامرزاد كه نقد عمر بر سر هنر باخت... .
در سال 1356 آقاي كامبيز تيموري كتاِب »تعليِم خط« مرحوم استاد حبيب اهلل فضائلي را در اختيارم گذاشت. اين 

كتاب ارزش مند تا مدت ها پاسخي به عطش بي پايانم به دانستن و آموختن خوشنويسي بود.
روزي در تهران بر پيش خوان يكي از كتاب فروشي هاي خيابان ناصرخسرو كتابي با نام »نگارستان خط«، كه گزيده اي 
بود از آثار حضرت استاد سيد حسن ميرخاني )ملقب به سراج الكّتاب(، را ديدم و چون نام ايشان را پيش تر شنيده 
بودم، بالفاصله آن را خريداري كردم. از آن زمان، آتش درونم شعله ور شد و عشق به زيبايي خط دلم را بُرد. سخت 
شيفتۀ خط اين استاد بزرگ خوشنويس و عارف و سالك راه حق شدم و مدتي از روي خطوط ايشان مشق مي كردم. 
هر جا ذكر جميل استاد بود، با گوش جان مي شنيدم و چون دل باخته اي مترصد و منتظر ديدن روي دوست بودم 
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كه همه جا حديث از استاد، سخن معرفت و صفا و خلوص بود و صورت و معناي خوشنويسي در شخصيت و هنر 
ايشان جمع آمده بود. اگر چه هر راوي از ظن خود اوصاف آن شناساي حق را برمي شمرد، توفيق رفيق راه شد و 
تقدير موافق تدبير، روزي كه با هنرمند عزيز حسين احسنت، از خوشنويسان ارزش مند تهران، آشنا شدم. او نيز چون 
من پروانه وار شيفتۀ نور سراج الكّتاب بود و من به مدد و راهنمايي و لطف و همراهي او راه به محضر استاد بُردم و 
جام وصل دوست نوشيدم. اگر بگويم ياد اين ديدار، شيرين ترين خاطرة همۀ ايامم در طريق خوشنويسي است، بي راه 
نگفته ام؛ چه پيش از آن، حتي در رؤيا هم بار يافتن به محضر استاد سيد حسن ميرخاني را تصّور نمي كردم... . در آن 
ديدار، استاد را بسيار واالتر از آن چه شنيده بودم ديدم و بر روي پر مهر و دست نازنين او بوسه ها زدم كه الحق در 

خلق و خو و صفا و عرفان و دين مصداِق َمَثل »شنيدن كي بَُود مانند ديدن« بود.
ياد آن ديدار و ديدارهاي بعدي هنوز هم براي من شورانگيز و پر از جذبه هاي معنوي است؛ روحش شاد و با اوليا 
محشور باد كه سخن از سلوك و هنر و زندگي  ساده اش در چند جملۀ مختصر ناممكن است و زبان الكنم از بيان 

اندكي از آن بسيار قاصر و ناتوان؛ كه فرموده اند: بحر كي گنجد ميان كوزه اي... .
سال 1358 رسيد. شور و حال انقالبي مردم و خواست ها و آرمان هاي بزرِگ اسالمي و انساني نويد تحواّلت عظيمي 
و  ديني  و جوهر  دليل سرشت  به  و  انقالب مي باليد  با  نيز هم گام  اسالمي مي داد. هنر خوشنويسي  ايراِن  براي  را 
معنوي اش مي توانست انعكاس دهندة مفاهيم و معانِي قدسي قرآن كريم، كه انقالب اسالمي بر زمينۀ تعاليم آن باليده 
و به ثمر نشسته بود، باشد. جوانان نيز توجه ويژه اي به اين هنر مقدس ابراز مي كردند. در اين هنگام من در انجمن 
به عنوان هنرجوي  است،  ايفا كرده  و گسترش هنر خوشنويسي  ترويج  در  ارزنده اي  نقش  ايران، كه  خوشنويسان 
مكاتبه اي ثبت نام كردم و تحت تعاليم استاد بزرگ عبداهلل ُفرادي قرار گرفتم و از محضر پر فيض ايشان، كه به درستي 
معروف به دايره  المعارف خوشنويسي ايران بودند، خوشه ها چيدم و نكته ها آموختم. خاطرات بسياري از آن سال ها به 

يادگار دارم كه هنوز هم قوت جان و سرور دل است.
در سال 1362 موفق به دريافت گواهي نامۀ ممتاز از انجمن خوشنويسان ايران شدم و از همان زمان، تا به امروز در 

همدان مفتخر به تدريس و تعليم به عاشقان اين هنر شريف هستم. 
پس از دريافت گواهي نامۀ ممتاز تا سال 1375 كه استاد فرادي در قيد حيات بودند، در مكتب ايشان شاگردي كردم. 
14 سال تلّمذ در محضر استاد دو رهاورد بزرگ براي من داشت: عشق ورزيدن به هنر خط و قدر دانستن وقت. 

خداوند رحمان روحش را غرق رحمت بي كرانش ُكناد.
در سال 1376در يكي از روزهاي تصحيح اوراق امتحانِي هنرجوياِن خط انجمن خوشنويسان ايران، ضمن گفت وگو 
با استاد ارزش مند، غالمحسين اميرخاني، به منظور آموختن و كسب تجربه به منزلشان دعوت شدم و به اين ترتيب، 
چند سال نيز از تجربه هاي گران بهاي ايشان بهره بردم كه در همين جا از خداوند متعال برايشان عمري طوالني و 

سرشار از آفرينش هاي هنري خواهانم.
در سال 1385 استاد بزرگوار و كم نظير، كيخسرو خروش، با مالحظۀ سطري از خطوطم، بنده را مفتخر به درجۀ 
استادي به قلم و رقم مبارك خود در حاشيۀ همان سطر كردند. در سال 1388 نيز موفق به كسب و دريافت درجۀ 
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استادي از شوراي عالي ارزش يابي انجمن خوشنويسان ايران شدم ولي حقيقت اين است كه:
چون ذره مي دوند به هر گوشه عاشقان
شـايد به آفتـاب جهـان تاب برخـورند

از آغاز زندگي مشترك تا به امروز، همسر فداكارم در همۀ كمبودها و كاستي هاي زندگي يار و هم گام من بوده و هر 
توفيقي در كارم به مددكاري و ياري او حاصل آمده است. در اين جا زحماتش را ارج مي نهم و از لطف بي دريغش 
نهايت سپاس و تشكر را دارم. نيز از ايشان بابت قصور در جبران الطافش پوزش مي طلبم. هم چنين از سه پسرم كه 

معرفت و مهرباني را از مادر خود به ارث برده اند و با رفتار و اخالق خوب، راه درست زندگي را به من مي آموزند... .

در سال 1366، در نخستين نمايشگاهم كه در محلي به نام »خانۀ آفتاب« در تهران برگزار شده بود، مرحوم استاد 
عبداهلل ُفرادي، ضمن شاگردنوازي و تمجيد از آثار به تماشا گذاشته شده، به نكته اي مهم اشاره كردند كه از همان 
زمان به اجراي سفارش ايشان سعي و اهتمام ورزيدم و آن نكته چيزي نبود جز گذر از مرزهاي تقليد و رسيدن به 
سبك و سياقي با شخصيت ويژه در خط. خوشه چيني از محضر استاداني كه ذكرشان گذشت و مطالعۀ مستمر آثار 
بزرگان خوشنويسي ايران و به خصوص استاد كل، ميرعماد الحسني، در تمام اين سال ها جزء كارهاي شبانه روزي بنده 

بوده است و اميدوارم در اين راه به توفيقي كه استادانم از من انتظار داشتند، رسيده باشم.
يادآوري اين نكته خالي از لطف نيست كه معني سبك شخصي در هنرهاي سنتي با آن چه در هنر مدرن غربي مرسوم 
است، تفاوت هاي بنيادي دارد و هرگز با رد و نفي دستاوردهاي هنري گذشتگان حاصل نمي شود. اين لطيفه زماني 
محقق مي گردد كه ميراث هنري به دست هنرمند از نو زندگي پيدا كند و از صورت صلب و ايستاي محض خارج 
شود. حقيقتي كه در فرهنگ خوشنويسي ما از آن به شأن و صفاي خط تعبير كرده اند... . حيات و طراوتي مستمر 

كه راه به زيبايي جاودانه مي برد... .
هنر خوشنويسي اسالمي يك جريان پرجوش و خروش پيوسته است. اظهار منّيت و خودخواهي در برابر اين جريان 
عظيم شايد به نوعي بي ادبي و ناسپاسي به تالش هزاران خوشنويسي باشد كه هر كدام سهمي در رسيدن آن به 

درياي بي كران دوست داري و دل دادگي، به لسان حديث قدسي ان اهلل جميل و يحب الجمال، داشته است و دارد.
ارزش هاي خودبنياد  اما جهان خوشنويسي جهان  دارد  فراوان  ارزشي  و  قدر  عالم خوشنويسي  در  تازه  هر حركت 
نيست. كوچك ترين تغييرات و ظريف ترين حركات همواره در سنجۀ يك كّل بزرگ قرار دارد. اين كل بزرگ در مراتب 
فرودين شامل تاريخ و فرهنگ و هنر ايران، اصول زيباشناختي، تناسبات و تركيبات، خوانايي، انعطاف و استحكام 
توأمان و ظرافت و صالبت به جا و در نهايت، اعتدال )كه مهم ترين خصيصۀ هنر و ادبيات ايران است و مظهر آن در 
شعر سعدي و حافظ و در خوشنويسي ميرعماد الحسني است( و ده ها و بلكه صدها نكتۀ ريز و درشت ديگر است. 
زماني كه حركات ابداعي با كفۀ آن كل بزرگ در توازن و هماهنگي قرار گيرند، در پرتو عنايت حق، جمال چهرة 
خط از پرده به در مي آيد و دل عالمي را مي ربايد. در غير اين صورت، نوآوري حاصلي جز ويران گري و ترويج فرديّتي 
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مبتني بر نفسانيت، و جداسري از حقيقت عالم و آدم ايراني نخواهد داشت و كلك خيال انگيزش با همۀ استادي 
نقش به حرامي خواهد زد. در اين مجال اندك به استادان بزرگ خط نستعليق اداي دين و احترام مي كنم و ياد 
آنان را گرامي مي دارم؛ استادان: ميرعلي تبريزي، ميرعبداهلل، ميرزا جعفر تبريزي، اظهر تبريزي، سلطان علي قايني، 
سلطان علي مشهدي، سلطان محمد نور، سلطان محمد خندان، ميرعلي هروي، محمود شهابي، سيد احمد مشهدي، 
محمدحسين  مال  كاشاني،  محمد  معزالدين  مير  اصفهاني،  شاه  بابا  نيشابوري،  محمود  شاه  ديلمي،  مالك  مجنون، 
تبريزي، مير عماد الحسني، عبدالجبار، عليرضا عباسي، عبدالرشيد، ميرخليل، ابوتراب، ميرزا عباس نوري، محمدباقر 
اصفهاني، محمد مهدي )ملك الكتاب(، ميرزا غالم رضا اصفهاني، ميرزا عمو )ابراهيم تهراني(، ميرزا فتحعلي )حجاب( 
ابوالمعالي ميرعلي  تفرشي، احمد شاملو، ميرزا سنگالخ بجنوردي، ميرزا اسداهلل شيرازي،  شيرازي، ميرزا علي اكبر 
شيرازي )شمس االدبا(، محمد ابراهيم نواب تهراني، ميرزا محمدرضا كلهر، آقا ميرزا خمسه اي، ميرزا علي نقي شيرازي 
)كاتب السلطان(، عبدالرحيم افسر اصفهاني، فتح اهلل جاللي، ميرسيدحسين خوشنويس باشي، ميرزا محمدحسين سيفي 
)عمادالكتاب(، ميرزا زين العابدين شريفي قزويني )ملك الخطاطين(، علي منظوري، ميرزا حسين خان كاتب الخاقان، 
ملك الكالمي، علي اكبر كاوه، حسن زرين خط، سيدمرتضي برغاني، سيدحسين ميرخاني، سيدحسن ميرخاني، ابراهيم 
بوذري، سيف اهلل يزداني، حبيب اهلل فضائلي، عبداهلل فرادي، غالم حسين اميرخاني، كيخسرو خروش، محمد سلحشور، 

عباس اخوين، فتحعلي واشقاني، علي راهجيري، شمس انصاري، جليل رسولي، محمد احصايي، نظام العلما و ...
در پايان سپاس ويژة خود را تقديم مي كنم به همت عالي دوست شاعرم هنرمند ارجمند آقاي مهدي الماسي كه 
بدون پيگيري هاي بي مزد و منت او هرگز امكان نشر اين مجموعه فراهم نمي آمد، همچنين تشكر مي كنم از دوست 
هنرمند مدير محترم نشر طاليي آقاي كاظم طاليي و ديگر همكاران ايشان به خاطر زحمتي كه در آماده سازي و نشر 

اين كتاب متقبل شدند.
احمد تيموري
تابستان 1389 ـ  همدان

11



خوشنويسي نوعي نقاشي انتزاعي مبتني بر عنصر خط است. در هنر خوشنويسي، خطاط يا خوشنويس خط را به 
از حال نفس است كه  بينندگان را »خوش« آيد. »خوش« در فرهنگ ما كيفيتي  گونه اي مي نويسد كه ديدارش 
موجب سرور و انبساط و لذت در شخص شود. بررسي و تحليل چگونگي القاي حس خوشي توسط خط در نفس 
آدمي، پيچيده و دشوار است. نظم و تكرار و فراز و فرودهاي هماهنگ، و قوت و ضعف هاي خط در نسبت هاي معين 
بر صفحه، و توازن و تعادل جزء و كل، و نوع حركت خط در صفحه از جمله عواملي  هستند كه انگيزش حس خوش 

در بينندگان يك اثر خوشنويسي را مي توان به آن ها  منسوب كرد.
لذت و خوشي در انديشۀ حكماي ما مراتبي دارد؛ فروترين مرتبۀ خوشي در لذات جسماني، و فراترين خوشي ها در 
لذت هاي عقلي و فكري و غيبي و معنوي است. بنابر همين حكمت، خوشي هر چه كلي تر باشد، پايدارتر است و در 

مرتبه اي واالتر قرار دارد، كه مقصد همۀ رنگ ها بي رنگي  است.
به نظر مي رسد حظي كه از هنر و به خصوص هنر خوشنويسي نصيب آدمي مي شود، حظي ست متعلق به مرتبه اي 
ميان عالم طبيعت و عالم معنويت، كه از آن به عالم خيال ياد كرده اند. در هر صورت، منبع الهام خوشنويس چه 
عالم خيال باشد چه عالم طبيعت، حاصِل كار او، هنري ا ست تجريدي. چنين است كه صورت هاي عالم طبيعت در 
خياِل خاّلق خوشنويس از پوستۀ ظاهري خود جدا مي شوند و صورت مثالي آن ها با حركت خط بر صفحۀ كاغذ 

كشف مي گردند.
در اصطالح عارفان، تجريد، تنهايي و كناره گيري و ترك عاليق و اغراض دنيوي و عاري شدن از قيود و عاليق است، 
در هنر خوشنويسي نيز صورت هاي شايع و رايج عالم واقعيت رنگ مي بازند و زيبايي روحاني تنها در صورت خط و با 
عنصر خط تجلي مي يابد. اين تجلي نيز آسان به دست نمي آيد. هنر تجريدي، سلوكي تجريدي مي طلبد. مشِق مدام 
نيازمند رياضت و تنهايي ا ست و نوشتن و نوشتن. تا رسيدن هنرمند به شأن و صفا راهي دشوار و نفس گير در پيش 
است تا خط به صفايي برسد كه آيينۀ صفاي دل خوشنويس شود؛ چنان كه بزرگان هنر خوشنويسي نوشته اند و به 

سالكان اين راه سفارش كرده اند.
از ديگر شگفتي هاي هنر خوشنويسي اين است كه در عين انتزاع و تجريد از عالم طبيعت در شكل و صورت، به 
راحتي قادر است باِر عظيم ترين معاني آسماني و زميني را بر دوش بكشد و آن را به زيباترين وجهي به مخاطبان 
خود منتقل كند. در ميان هنرها، تنها هنر قاريان كالم وحي و خنياگران معناجوي، از اين حيث با خوشنويسي قابل 

قياس است.
بي هيچ گزافي، هيچ هنري در حوزة تمدن اسالمي به قدر خوشنويسي در خدمت پيام و آرمان اسالم، و ادبيات و 
فرهنگ معنامدار آن نبوده است. غناي تصويري هنر خوشنويسي به اندازه اي ا ست كه در آِن واحد هم توانايي دارد 
بيان ناشدني  ادراكات  از بي نشاني هاي احساسات و  انديشه باشد و هم آيينه دار زيبايي، و نشاني  در خدمت معنا و 
و ناگفتني. در اين موضع، خوشنويسي پرده از خواب هايي برمي دارد كه به زبان آوردني نيستند بلكه فقط با رؤيت 
و ديدار، امكان درِك حس و حال آن ها وجود دارد. حس و حالي آينه وار و شعرگونه كه به راحتي قابل تفسير و 
تأويل از سوي مخاطب است )و نيست!( و به عبارتي، مخاطب به اندازة فهم و ادراك خود دربارة فهم حسي و ذوقي 
زيبايي شناختي آن با هنرمند اشتراك مساعي دارد و به تأويلش مي پردازد. شمس تبريزي در »مقاالت«، به زيبايي 
تمام به اين ويژگي مهم هنر خوشنويسي اشارتي دارد: »آن خطاط سه گون نبشتي، يكي او خواندي الغير، يكي هم 

12



او خواندي هم غير، يكي نه او خواندي نه غير او؛ آن منم كه سخن گويم نه من مي دانم و نه غير ِ من.«
نستعليق، شاعرانه ترين خط ايراني و از ميوه هاي بهشتِي باغ برين زيبايي هاي تجريدي است. اين خط حاصل صدها 
سال جست وجو، ممارست و كوشش هزاران خوشنويس مشهور و گم نامي ست كه تالش هاي پيوسته و پوياي خود را 
در كلمۀ »مشق« خالصه كرده اند و به مدد ذوق فردي و جمعي، يكي از زيباترين خط هاي جهان را پرورده و صيقل 

داده اند.
در قرن اخير، رونق صنعت چاپ، عرصۀ كاربرد وسيع هنر خط و خوشنويسي را تنگ كرد اما گذر زمان نشان داد كه 
ماهيت غني و ظرفيت بالقوة آن از چنان قابليتي برخوردار است كه مي تواند هم چنان در برابر سپاه زره پوش صنعت 
و چرخ دنده هاي بي عطوفتش مقاومت و پايداري كند. فناوري ديجيتال و رايانه نيز به اقتضاي پيش رفت هاي بشري 
بر چند و چون همۀ هنرهاي زمانۀ ما تأثيراتي گذاشت و خوشنويسي نيز از اين تأثيرات و تأثرات بر كنار نماند؛ با 
اين همه، اين اتفاقات شايع و رايج در روزگار پر سرعت و سرشار از تغيير و تحول و دگرگوني ما، هرگز به معناي 
نقطۀ پايان هنر نبوده و نيست. كاركردها و كاربردهاي خوشنويسي با توجه به نيازها، در ادوار مختلف تغيير كرده اما 
جوهر اين هنر، هم چون هنرهاي ديگر، مانا و پايدار است. در عرفان اسالمي، سخن از تجلِي بدون تكرار است )ال تكرار 
في تجلّي(؛ هنر خوشنويسي، به خصوص خط نستعليق، بر اين پايه و مايه باليده است. برخي كه با سرشت  هنرهاي 
ديني بيگانه اند، بر اين پندار پاي مي فشرند كه هنرهاي سنتي به گرداب تكرار مكررات دچار آمده و از حركت به جلو 
بازمانده اند. حال آن كه هنرهاي اسالمي در ادوار گوناگون در عين پيوستگي به سرچشمه ها، در درون خود در حال 

جوشش و حركت اند و آبي كه از دل آن ها مي جوشد، هر لحظه تازه است و تازگي دارد.
جلوة تصويري نستعليق ايراني، به ويژه در تركيب بندي، زباني جهاني دارد. زبان جهاني خوشنويسي در سياه مشق  ها 
و تركيب هاي متنوعش بيش  از ديگر قالب هاي قطعه نويسي قدرت جذب مخاطبان را داراست. اَشكال قطعه نويسي 
سنتي نظير چليپا، سطر و دو سطر هر كدام بخشي از ظرفيت عظيم خوشنويسي را باز مي نمايد. ترديدي ندارم اگر 
استادان خوشنويس به بازتعريف اصول خوشنويسي اقدام كنند، جلوه هاي متنوع تر از خالقيت هاي هنري را در عرصۀ 

اين هنر شاهد خواهيم بود.

احمد تيموري از زمرة خوشنويسان وفادار به سنت هاي اصيل خوشنويسي است. او در همۀ سال هاي فعاليت هنري، 
به سهم خود كوشيده است حق خوشنويسي را چنان كه مي سزد ادا كند و تا حد امكان دامان هنرش را از آلودگي 
به آن چه موجب وهن شأن شايستۀ خوشنويسي است، پاك و منزه دارد. توجه و تمركز بر خوشنويسي، با همۀ لوازم 
و لواحقش، و پرهيز از لغزش ذوق به چاله و چاه رنگ يكي از مهم ترين ويژگي هاي شخصيِت آثار اوست. موضوعي 
كه در دو دهۀ اخير بسياري از نورسيدگان و نام داران هنر خوشنويسي را چون بيمارِي واگيري به خود مبتال كرد و 

خوشنويس و خطش را تا سطِح هنر و هنرمندي اسيِر پسنِد بازاِر عام تنّزل داد.
در اين سال ها اين پسند عاميانه چون آفتي، صفحۀ خطوط را از بزك رنگ هاي ناشيانه به عرصه اي عجيب و غريب 
بدل كرد و خط را به حاشيه راند؛ چنان كه گاه در يك صفحۀ بزك دوزك شدة رنگي، كه فاقد كم ترين ارزش هنري 
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بود، خط از حضور خود شرمساري مي كشيد.
خوش بختانه تيموري در همۀ اين سال ها با ابرام بر اصالت زيبايي خط و توجه به اصول تركيب و تناسب، به پسنِد 
رايِج مبتذل، با همۀ اغواگري و بازار مكاره اي كه داشت و دارد، تن در نداد و هنر خوشنويسي را با قّوت قلم و كشف 
تناسبات و تركيبات، و تأمل بر شاكلۀ مفردات و حركات جزئي و كلي پاس داشت و يافته هاي ذوقي اش را با آن چه 
از مطالعۀ مستمر آثار خوشنويسان بزرگي چون ميرعماد الحسني، سيد حسن ميرخاني و عبداهلل ُفرادي دريافته بود، 

درآميخت و با كوشش و جوشش عاشقانه و مداوم، به شأن ويژة خود درخط نستعليق رسيد.
در اين مجموعه، گزيده اي از آثار اخير تيموري، اعم از چليپاها، سياه مشق ها، سطرها و ...، ارائه شده است. در چليپاها 
تركيب هاي استوار و بي كم و كاستي را شاهديم؛ تركيب هايي كه مصداق واقعي معناي عبارت سهل و ممتنع در هنر 
است. چليپا را در سنت خوشنويسي به درستي سنجۀ توانايي خوشنويس عنوان كرده اند. در دو بيتي كه به شكل 
مورب بر صفحه نوشته مي شود، خوشنويس فرصت دارد تا توانايي هاي خود را در خلق اثري منسجم، موزون و متعادل 
از نظر شاكلۀ كلمات و هندسۀ حروف و تركيب چهار مصراع، با رعايت كليۀ اصول زيبايي شناختي سنت خوشنويسي 
هم چون تقارن، تناسب، توازن و ديگر عناصر پنهان، كه هر اثر هنري ممتازي به نوعي از آن ها بهره مند است، به منصۀ 
ظهور برساند. تيموري پس از تجربه هاي فراوان در چليپا نويسي به قلم مشقي، در سال هاي اخير به تجربه اي تازه و 
موفق در چليپا نويسي به قلم جلي دست زده است، بيش تر چليپاهاي اين مجموعه حاصل تجربۀ اخير اوست. اين 
تغيير قلم به اقتضاي تغيير كاربري اثر خوشنويسي و استفاده از آن در عرصه هاي وسيع تر معماري و نمايشگاهي ا ست. 
در گذشته، چليپا غالباً به قلم مشقي نوشته و در مرقعاتي به قطع رحلي و ... مدون مي شد. اين مرقعات در تملك 
صاحبان قدرت و ثروت بود و ديگر طبقات جامعه كم تر توفيق بهره مندي از آن ها را مي يافتند. تحوالت و تغييرات 
وسيع علمي، فناورانه، اجتماعي و سياسي و ... هنر را به عرصه هاي عمومي كشاند و اين تغيير كاربري در نحوة ارائۀ 

اثر خوشنويسي نيز به صور مختلف مؤثر بود.
توفيق خوشنويس در نگارش چليپاهايي به قلم درشت، نشان از قوت و استحكام قلم و توانايي ويژة او در رعايت 

نسبت هاي مناسب ميان صفحه و خط دارد.
سياه مشق هاي تيموري از حيث تركيب بندي اهميت ويژه اي دارند. بداهه پردازي در تركيب سياه مشق ها، نشاني ا ست از 
توانايي ذهني هنرمند در سنجش ريتم، وزن و اندازة كلمات و حروف، و تناسبات سواد و بياض صفحه و عناصر نوشتاري 
بر يك ديگر. در سياه مشق هاي اخير او عالوه بر توجه به ساخت فضاهاي متقارن، شاهد حركات چرخشي و دوراني در 
تركيب كل متن بر صفحه هستيم. اين چرخِش سماع گونه در كلمات، حاصل ذوق خداداد هنرمند و تالش هاي پيوستۀ 

اوست و از نوآوري هاي دشوار و كم نظير در عرصۀ سياه مشق نويسِي سنِت خوشنويسي ايران به شمار مي رود.

خوشنويسي ما حاصل جمع زيبايي و معناست و بالندگي و شكوفايي آن مديون همت واالي خوشنويساني ا ست كه 
با صفاي دل ميثاق بسته اند و عاشقانه با كتابِت كتاِب رستگاري انسان، در برابر هجوم معناگريزي و پوچي پايداري 

مي كنند و تا باد چنين بادا...
مهدی الماسی
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اصطالح  در  و  است  زلف  و  متقاطع  و  مورب  صليب،  معاني  به  لغت  در  چليپا 
خوشنويسي، به نوشتن دو بيت از يك شعر به صورت مورب در يك صفحۀ مستطيلي 
با توجه به اصول و قواعد خوشنويسي اطالق مي شود. اگر در جست وجوي ريشه هاي 
رازآميز آييني مفهوم و شكل چليپا باشيم، در اعماق تاريخ كهن به نمادهاي مهري 
با معاني مستور آن خواهيم رسيد. در اشارتي اجمالي، سالكان اين راه پر اسرار چون 
به مقام شيرمردي مي رسيدند، بر پيشاني يا سينه و دست آنان ُمهر ِمهر مي زدند كه 

نماد و رمزي از خورشيد بود؛ خورشيِد حقيقت و نوِر عرفان.
اين رمز خورشيدي، كه در كامل ترين شكل هندسي يعني دايره رخ نموده است، از 
صورت هاي كهني است كه بر ضمير ناخوداگاه جمعي قوم ايراني نقش بسته است... 
شعر  بيت  دو  نگارش  براي  آن  از  قالبي  ارائه  و  چليپا  شكل  به  خوشنويسان  توجه 
نمي تواند بي ارتباط با اسرار رازآميز آئين مهر باشد و البته تبيين اين ارتباط نيازمند 

پژوهشي چندوجهي و درازدامن است.
اما خوشنويس در چليپا نويسي اين فرصت را مي يابد تا توانايي خود را در اغلب وجوه 
هنر خوشنويسي، اعم از مفردات، تناسبات، شاكلۀ حروف و كلمات، و توازن و تعادل 
كلي خط و صفحه و تركيب، در چهار سطر به نمايش بگذارد. چهار سطري كه در 
عين استقالل به يك ديگر پيوسته و وابسته اند و در يك كلّيت واحد و هماهنگ، با 

القاي زيبايي به بيننده انجام وظيفه مي كنند.
انتخاب مضموِن مناسِب كار، كه همان دو بيت شعر است، اهميت فراوان دارد. در چليپا 

پيوند مبارك ادبيات و حكمت و عرفان و هنر خوشنويسي به روشني جلوه گر است.

17



سورۀ مباركۀ حمد
در قالب چلیپاي جلي
اندازه: 39 × 62
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ما عرفناك حق معرفتك
چلیپاي جلي

اندازه: 39 × 61
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