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 بررسی عناصر مشترک ساختاری در خوشنویسی و موسیقی

 معصومه اینانلو  

 علی مرادی

 

 

 چکیده

ا ر هر ملتی هنر خاص خود .این مقاله جستاری است در بررسی عناصرمشترک ساختاری درخوشنویسی وموسیقی ایرانی

نیز بعنوان ناب ترین و اصیل ترین دارد و موسیقی هر قومی با اقوام دیگر متفاوت است .موسیقی و خوشنویسی ایران 

 ی تاریخ اینهنرهای این مرز و بوم ،نمایانگر روح درونگرایی و روحیه خاص مردم ایران اند . موسیقی و خوشنویسی تجلّ

 خط نستعلیق موسیقی ساکت حروفسرزمین و وام گیرنده از زندگی پیشینیان و ذوق و روح عارفانه اندیشه ایرانی است .

با جذبه حق و عشق حاصل می شود . نغمات موسیقی ایران نیز همچون صدای حروف نستعلیق اند .ارتباط  است که تنها

این دو چنان درهم  .دو یگانه اند  و خویشاوندی این دو بسیار قابل توجه و جالب است چنان که گاه احساس می شود این

شناخت حاالت و عناصر زیباشناسی آهمیخته شده اند که دیدن و شنیدن هریک یادآور دیگری است . در موسیقی ایرانی 

رات گونه های مختلف آن است که بدون درک آن تحول و گسترش اصالت و زیبایی های موسیقی ایرانی یو تمایز تأث

و معنا)محتوی( است که جنبه های زیبا شناختی آن را به وجود می  رم(موسیقی دارای صورت)ف نوعمیسر نیست. هر 

همین صورت و محتواست که در خوشنویسی معنا و مفهوم عمیقی در خود جایی می دهند گویی دارای موسیقیای آورد.

 فرمیک است که درنهان آن بروز می کند .

 

 واژه های کلیدی :

 عناصر خوشنویسی ،رابطه خوشنویسی و موسیقیعناصر موسیقی ،موسیقی ایرانی ،خوشنویسی ،
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 مقدمه 

استمرار می یابد و « ن والقلم ومایسطرون»آغاز می شود و با که همان صوت خداوندی است «اقراء» درآیین اسالم وحی الهی با

 بانگ مؤذنش درشریعت مهینی که  در ؛ کتاب و کتابت را قدر می نهد و خوشنویس را بر صدر می نشاندبدان قسم می خورد ،

در سرزمینی که رقص قلم سحّار ؛هنرآفرینی زمینیان را به افالک می رساند  را صال میزند و پرده روح االرواح ،قداست هنر

مساجد و معابد اسالمی هر بیننده ی مشتاقی را از ملک به ملکوت می کشاند؛ آری ،در چنین آیین  یخوشنویسانش بر کتیبه ها

داختن به پژوهش های هنری و کنکاش در الیه های فراموش شده این ودیعه ی مقدس الهی ضرورت و شریعت و سرزمینی پر

را  هنرمندان که هنر وبرای پدیدارشدن در نهایت مفری گشت برای فوران احساسات و بازنمایی زیبایی های خلقت بسیار دارد 

و  اندر دستکه که باعث پدیدآمدن آثار نابی است نقوشی الهام بخش که ؛جهانرموز بطون الهی پرورش داده تا بکاوند در بدین 

  .ناخودآگاه اینانند

کشش قلم نی بر گرده ی کاغذ ،صریر موسیقیایی آهنگینی بوجود می آورد که خلوت اهل معنا را به جان کالم و سخن اولیای 

ت رات گونه های مختلف آن اسیو تمایز تأث حاالت و عناصر زیباشناسیبیان کننده  هنر دردین پیوند می زند.گرچه این آرایه ها 

دو دارای  هرموسیقی خوشنویسی و  موسیقی ایرانی میسر نیست. آن در که بدون درک آن تحول و گسترش اصالت و زیبایی های

 خوشنویسی همواره از ادبیات که بر د.نکه جنبه های زیبا شناختی آن را به وجود می آور هستندصورت)فرم( و معنا)محتوی( 

خط،  گیرد پسبرداری قرار میدر موسیقی متعالی نیز اشعار عرفانی در قالب آواز مورد بهرهمی کند. معرفت استوار است استفاده 

موسیقی و شعر به نوعی با یکدیگر همپوشانی دارند و از هم حفاظت می کنند یعنی شعر و خط وقتی خوانده می شود، بیشتر 

 ابد.یز عرفان موجود در شعر عمق میفاده ادرک می شود و موسیقی نیز با است

موسیقی .موسیقی و خوشنویسی ایران تجلی تاریخ این سرزمین و نماینده اوضاع زندگانی پیشینیان و ذوق و روح عارفانه ایرانیانند 

یله ای یقی وسو خوشنویسی هردو از دنیای مجرداتند که یکی به کمیتهای زمانی و دیگری به کمیت های مکانی تعلق دارد .موس

است برای بیان حاالت درونی انسان و خوشنویسی نیز وسیله ای است برای انتقال حکمت و معرفت که آنها نیز تنها در سایه 

حاالت الحان موسیقی ایرانی ،مجموعه تزئینات آن و اهداف و ویژگیهای  درک و دریافت انسان از دنیای درون حاصل می شوند .

حرکت  آزادی وزن و ریتم ،بدیهه نوازی ،تعادل ،قرینه سازی و تکرار ،نوانس ها و نرمش ها و مالیمت ها ،اصیل آن نظیر : کمال ،

 از بم به زیر و گرایش به باال و وابستگی به شعر همه و همه با ویژگی های خوشنویسی و خط نستعلیق مشترک اند .

را و شیوه نوازندگی ترسیم می شود و معنای موسیقی را ملودی، صورت در موسیقی با عناصر و ارکانی چون وزن و ریتم، طنین، اج

در نگاهی کلی صورت، ظاهر و سطح موسیقی و معنا، محتوای احساسی و  ساختار فواصل و گردشهای خیال انگیزش می سازد.

خاصی را ساخته شهودی و فکری آن را به وجود می آورد. در هر اثر موسیقی صورت و معنا با هم تلفیق شده و هویت و حال 

وسیقی م ریتم درموسیقی خاستگاهی فیزیولوژیک و بدنی دارد.  وگونه ای از موسیقی را به وجود می آورد. به طور کلی ریتم در

یجان نده آن باشد، به گونه ای که هرمل درونی و یا بازداأمی تواند به گونه ای بکارگرفته شود که تسهیل کننده مسیر ملودی و ت

 انرژی فوق ثیرگذاری ملودی هموار می کند و یا آن را متوقف می سازد.أتمل فکری شود.أصورخیالی و توجه و ت آن سدّی برای

همانگونه که در خط نستعلیق نیز العاده ای را تهییج و به جریان می اندازد و در ضربهای مالیم انرژی را آرام و تسکین می کند 

  .بیاض آن انرژی های نهفته درآن ساطع می شود  بدین شکل است که با سبک و سنگینی و سواد و

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

 بیان موسیقی  )فرم( در صورت

میدهد.در واقع فرم)به  در درون آن جای خویش را محتوای کار نوازنده،یا الگویی است که  ،قالب دارای طرح نوع موسیقی هر

ی در موسیق. ویژه چیده شده( قرار میگیرد مفهوم شکل و هیئت ظاهری( در برابر محتوا )یعنی موادی که درون شکل ، با نظمی

 . سنتی ایران نیز فرم های مختلف موسیقی وجود دارد که مختصری درباره آنها توضیح داده می شود

 فرم های موسیقی ایرانی

به  رفتن .ضرب پیش درآمد اکثراً آهسته و کند است .قطعه ای ضربی است که قبل از شروع در آمد می آید  : پیش درآمد الف (

فرم پیش درآمد صات عمدة پیش درآمد محسوب می شود.گوشه های اصلی، بیرون آمدن به موقع، در هم تنیدن ریتم از مشخ

مدخلی برای درآمد دستگاه مورد نظر به شمار آمده و عمومًا به صورت ساده و بدون هارمونی و یک صدایی توسط نوازندگان 

 ارکستر اجرا می شده است.

 معموالً پس از پیش درآمدآواز که .در موسیقی به معنی صوت، بانگ، آهنگ، لحن، خوانندگی، تغنی، نوا گفته می شود : آوازب ( 

 اجرا می شود مهمترین قسمت یک دستگاه موسیقی را تشکیل می دهد. 

چون ادامه قطعات بی ضرب )آواز یا ساز سلو تنها بدون ریتم( موجب خستگی و یکنواختی است اغلب  اب :چهار مضرج ( 

نوازندگان قبل از شروع آواز یا در ضمن اجرای آواز، قطعات ضربی کوچکی که دارای ریتمی یکسان و یکنواخت است در میان 

چهارم یا شش ، هشتم است و در پرده  سهب دارای وزن آوازها می گنجانند این قطعات کوچک را چهار مضراب گویند که اغل

 .اجرا می شود گردش می کند که ضمناً نوعی هنرنمایی برای نوازنده می باشده های مختلف ساز بر اساس همان دستگاهی ک

ن در ایترانه یک قطعه کوچک و موزون موسیقی است که در آن آمیختگی تنگاتنگ کالم و آهنگ جلوه می کند و  د ( ترانه :

چهارچوب شعر بدون موسیقی و موسیقی بدون شعر لطف چندانی ندارد. ترانه بیانگر احساسات و عواطف و موضوعاتی است که 

ترانه در بر دارننده و بازگو کننده شور و عشق، شادی و غم،امید و ناامیدی، خشم و عطوفت، د .و روح مردم می گذار  در قلب

وصال، و خواهش و تمنا است. کالم و آهنگ ترانه کوتاه و ساده است و معموالً بعد از چند بار تکرار مهربانی و بیزاری، هجران و 

 گوشه داشته باشد.  سهبه اصطالح اهل موسیقی قطعه ای است که  ورد زبان خاص و عام می شود.

به طور کلی تصنیف به د.گوین به طور خالصه یک اثر موزون و یک آهنگ ساخته شده همراه با کالم را تصنیف ه ( تصنیف :

که به نحوی از انحاء با موسیقی همراه باشداین لفظ را همگان معادل کلمه ترانه اختیار کرده اند در  کالمی اطالق می شود

ت تصنیف یکی ازفرم هایی اس .صورتی که ترانه نوعی از تصنیف است که بیش از سایر انواع درایران معمول و متداول بوده است

بستر فرهنگ رسمی یاهنری ایران زمین رشد کرده است یکی از بارزترین مشخصه های آن تصنیف کردن )ساختن( آن  که در

 است. 

در خود جایی دهد های مختلفی ای آغاز شود و ریتمتواند از هرگوشهضربی وحالتی آزاد دارد. یعنی میاست آهنگی و ( قطعه : 

 اجرا می شود. یک تا ده دقیقهو در مدت زمان  اجرامعیاری برای  سرعتبدون هیچ .
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هر دستگاه موسیقی اند . رنگ گفته است را قطعات ضربی خاصی که در عروسی و جشن و شادی به کار می رفته نگ :( رِ ز

نگ قطعه معموالً رِ نگ خاصی داشت مانند ضرب اصول )در شور( حربی )در ماهور( شهر آشوب )در شور و چهار گاه(و ...ایرانی رِ

نگ بر مبنای گوشه های ساختمان رِ .ای مخصوص رقص است که در انتهای اجرای هر دستگاه در موسیقی سنتی آمده است 

نگ های سه چهارم و سه هشتم نیز می باشد ) رِ  ردیف با برخی آهنگ های محلی استوار است و بیشتر در میزان شش، هشتم

 (.وجود دارند

 بیان خوشنویسی  )فرم( در صورت

ها داراى اصول و شرایط خاصى است هر یک از این قالب. ارائه شود اگونیگونی هاقالب فرم ها وتواند دریک اثر خوشنویسى مى

یاه سکتابت ،، چلیپا قطعه ،ها عبارتند از: سطر، دست آید. این قالبصحیح به ٔ  که باید از سوى هنرمند رعایت شود تا نتیجه

 .،کتیبهی ،رنگه نویسی غبارنویس، مشق

ه کشود. ترین قالب سطر گفته مىسادهو در هایى که روى خط کرسى قرار گیرندکلمات و جمله ه ایی ازمجموع الف ( سطر :

کامل باشد یا چندین جمله را در خود  جملهکه دارای یک رود راى ارائه نوشته در خوشنویسى بشمار مىیکی از ارکان مهم  ب

 داراست .

 

 ق ،موزه مجلس شورای اسالمی31قطعه سطر نویسی بخط نستعلیق ،میرزا غالمرضا اصفهانی ،قرن 

قطعه : معمول ترین قالب خوشنویسی است و به معنای بریدن ،منفصل کردن ،و جداسازی است .در قطعه بخشی از یک ب ( 

 نوشته ای بلند یا شعر در دو یا چندسطر خوشنویسی می شود .

شود، هایى که براى نوشتن قطعات خوشنویسى بخصوص نستعلیق استفاده مىو زیباترین قالبفرم ها یکى از بهترین چلیپا : ج ( 

شکل مورب و کج شود. و سطرها در داخل آن بهچلیپاست؛ که از مجموع چهار سطر و یا مجموع دو قالب دو سطرى ایجاد مى

شوند. تقارن میان فضاهاى پر و خالى ساب شده در جاى خود قرار داده مىگیرند. در این قالب، سطرها بسیار دقیق و حقرار مى

 .دهدکند و آن را زیبا جلوه مىتوازن در قطعه و چلیپا را ایجاد مى
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 ق،موزه خط و کتابت تبریز 3131چلیپا،خطِّ نستعلیق، جواد تبریزی،

ت اما در خوشنویسى اصطالح و قالبى اسنوشتن کتاب .  و قالبی است که برای در لغت یعنى نوشتن و تحریر کردن:  کتابت د (

. یکى از ویژگیهاى کتابت خوب، یکدستى و هماهنگى در تمام که بیشترین کاربرد آن است استفاده می شود براى نوشتن کتاب

 صفحه است.

 

 ش3133کتابت خط نستعلیق،میرزا محمدرضا کلهر)فخرالکتاب(،مجموعه آثار کلهر ،
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ه کزیبا  ٔ  قطعهدر اجرای یک  تمرینى براى آماده شدنفرم ایست برای اجرای یک قطعه زیبای خوشنویسی .سیاه مشق : ه ( 

رینى و هاى تممشقشوند: سیاهبه دو گروه اصلى تقسیم مى مشقسیاه در اصل انگیزه ی ایجاد اثر همین تمرین ابتدایی است .

 .زیبا ٔ  در قالب یک قطعه مشقسیاه

 

 ق ،موزه مجلس شورای اسالمی31ق،میرحسین ترک،قرن سیاه مشق نستعلی

در لغت بمعنای نوشتن با رنگ )مرکّب های رنگین( است و در عرف خوشنویسیان خوشنویسی با مرکّب های  و ( رنگه نویسی :

الوان یا طال و نقره محلول الجورد ،سفیدآب و زنگار را گفته اند .خطاط یا کاتبی که با الوان مرکّب های رنگین مأخوذ از نباتات 

 نامیده می شده است . «خط رنگی» یا «خطه رنگه»و خط او نیز  «رنگه نویس»و معدنیات کتابت می کرده ،بعنوان 
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نویسی(،محسن عبادی،دعای فرج امام  رنگه نویسی چلیپایی )مورب 

 عصر )عج(

به نوشته ایی اطالق می گردد که در حاشیه دور سردر عمارت ها ،دیوار مساجد ،آرامگاه ها ،بقعه ها ،گوشه های  و ( کتیبه :

پارچه های قلمکاری  بیرق ها جامه ها ، خانه و کعبه و ... نگارش می یابد .کتبه ها از بارزترین و ماندگارترین ابزار ذخیره و انتقال 

 ت و زیباشناسی است .فرهنگ و هویت همراه با یک حقیق

 

 ق ،موزه کاخ گلستان 31کتیبه قلمدانی،بخشی از حاشیه جلد قرآن کریم ،قرن 

 بیان موسیقی  )محتوی( در معنا
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راوش موسیقی ت موسیقی یعنی ترکیب اصوات به لحنی خوش آیند که سبب لذت شنوایی و انبساط و دگرگونی روح گردد .

حاالت درونی وی می باشد .هدف و نشانه موسیقی ایجاد تعادل در روح و روان آدمی از احساسات و اندیشه های آدمی و مبین 

طریق آگاهی و تفکر بیشتر است .هرچه سازماندهی این موسیقی هنرمندانه تر باشد .تعادل ایجاد شده در روح و روان آدمی 

ت می گیرد و پس از آن نوعی نشاط و بیشتر می شود ،تابدان جاکه در هنگام شنیدن نوعی شست و شوی روح و روان صور

 (.3131سبکی روح )سیمین یاقوتی ،مهروش کاظمی ،

،همچون پیغامی در ذره ذره تن خاکی  با روح طبیعت ممزوج شده است  موسیقی یک حقیقت است که در هستی جریان دارد و

 .من می اندیشم که چرا در گفتگوهای آید.استاد شریعتی می گوید تا عرفان ما زبان می گشاید شعر پدید می  درونی شده است

 .عرفانی ما این شعر بوده است که طربناک روح آدمی را به رقص واداشته و در غیبت وحی زبان وصل دو جهان بوده است

 تجلی هستی بسوزد پرم          اگر یک تار موی برتر پرم

گویش آن معنا محتاج صوت است. ارتباط معرفتی ما  اهمیت این زبان را براستی باید در این جست که لبالب از معناست و

باطبیعت ازطریق صوت است واین مصوت های کوتاه و بلند درهر موجود اختصاصی است.بسامدهای صوتی زن با مرد،زن با زن 

ا با انها و روح و مرد با مرد،انواع پرندگان،صدای آب،غرش ابر،انواع جانوران،صفیر باد و...همه و همه تمایزی را تصویرگرند که م

 .موجود در هستی ارتباط برقرار می کنیم

 :خداوند در کالم خویش می فرماید

   1 الِمِینوَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِکُمْ وَأَلْوَانِکُمْ إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِلْعَ

و عظمت ( خدا آفرینش آسمانها و زمین و مختلف بودن زبانها و رنگهای شما است . بی و از زمره نشانه های ) دالّ بر قدرت 

گمان در این ) آفرینش کواکب فراوان جهان که با نظم و نظام شگفت آور گردانند ، و در این تنوّع خلقت ( دالئلی است برای 

 . فرزانگان و دانشوران

 :استاد خرمدل در تفسیر نور می نویسد

 .اختالف زبانها و دگرگونیهای صداهایتان که به وسیله گوش تشخیص داده می شود« : إِخْتِالفُ أَلْسِنَتِکُمْ  »

این صداهایی است در انسان، که اختالف بسامدشان با گوش قابل تشخیص است،چه بسا اصواتی که گوش آنها را تشخیص نمی 

 !د اندیشه کرده ایم که چرا اصوات برای ما جالب هستندآیا با خو.دهد و سایر موجودات آنها را درک می کنند

و چرا ساعت ها به موسیقی آب و پرندگان گوش می سپاریم و در لذتی شگرف که جان ما را غرق می کند سرخوش و مست ... 

 !با روحیه و نشاطی تازه بر می خیزیم و کار خویش پی می گیریم

 .ق می کنند و حسی پرشور را در وجود بر می انگیزندجز آنکه معنا و محتوایی را به درون ما تزری
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 .شعر موسیقی است و بهتر است بگویم که درونمایه ی معنی موسیقی است

زبانی که گاه از طبیعت و گاه از ماورای .موسیقی هنر است و هنرها زبان ترجمه معناهایی است که هنرمند از محیط اخذ می کند

را برمی انگیزد و گاه شور انسانی  اییگاه که می شود هیجانات دنی؛و انسانیت مربوط استآن می آید و باروری آن به شخصیت 

 .را فریاد می دارد

موسیقی سایه ی معناست و آنگاه که معناها نت می شوند موسیقی جان می گیرد و انسان به انسانیت خدایی خویش نزدیکتر 

ینیم و روح آزار به علت حقارت معنا در آن است و اال هودج معنا می شود،حال که این جازهای وحشی را وحشت برانگیز می ب

اگر به موسیقیی ترجمه شود هیچ گاه رقت انگیز نیست همانطور که بتهوون و موتسارت شاهکار کرده اند و ما در بیگانگی و تنزل 

 .به تفکر و آرامش روحی فرا خواندنگاه خود تنها آن را عرفان می دانیم که به زبان حال و فاش چیزی بگوید نه آنکه ما را 

 

 بیان خوشنویسی  )محتوی( در معنا

خطاطی وخوشنویسی، همچون طاووسی بال گشوده، درمیان سایر هنرها، دیدگان را به سوی خویش کشیده و با قدرت و قوتی 

ینی مانند اسالم به هنر زیبای تمام،به جلب نظرهاپرداخته است، چه آن که این هنر، ریشه در عالم الهوت و معنا دارد. درهیچ د

خط توجه نشده وهیچ هنری در اسالم همچون خوشنویسی مورد تأکید و تأیید و تشویق و ترغیب قرار نگرفته است. اگر خداوند 

سوگند یاد کرده است، اگر در نخستین آیات نازل شده بر  -ابزار نوشتن و خوش نوشتن -متعال، در کتاب آسمانی قرآن، به قلم

هر علمی که بر اوراق کاغذ و بر صحیفه ها  »ر بزرگوار اسالم از خواندن و نوشتن وقلم، سخن به میان آمده، اگر گفته اند: پیامب

می از خط، نی »یا « بر شما باد به نیکویی خط که آن از کلیدهای روزی است»یا « نقش نبندد، پایدار نمی ماند و تباه می شود

سیاهی قلم عالمان بر سرخی خون »یا « هرکس بسم ا... الرحمن الرحیم را با خط بنگارد، به بهشت می رود»یا  «دانایی است 

همچنین توجه به این نکته که  و... آیا همه و همه ناظر بر اهمیت و معنویت خط و خطاطی نیست؟ «شهیدان برتری دارد.

اول چیزی که حضرت باری تعالی خلق فرمود، قلم »دارند و این که: فرشتگان واجب االکرام، به نوشتن اعمال بندگان اشتغال 

بدون   «بندگانم تا روز قیامت.] برای[ بنویس احکام مرا»امر شد:« خداوندا چه بنویسم؟»گفت: ” بنویس.»بود. پس بدو امر کرد: 

ه به خوبی توانسته است بار اندیش تردید، خط، واالترین و ارزشمندترین میراث بشری است. این هنر شگفتی آفرین و حیرت زا،

  و تاریخ را به دوش کشد و عامل خوبی برای انتقال مفاهیم واال و ارزشهای پر معنا به شمار رود.

در واقع هنر خوشنویسی به عنوان یکی از بزرگ ترین و ارزشمندترین هنرهای اسالمی، به اعتبار و امتیازی ویژه دست یافته و 

ترین هنرها، وسیله کتابت قرآن مجید قرار گرفته است. به گونه ای که می توان گفت خوشنویسی عالوه به عنوان یکی از اصیل 

 بر این، به دلیل برخورداری از قابلیت ها و جاذبه های ویژه خود، همواره کاربردی فرهنگی نیز داشته است. 

بر  «ی قرآن را در قالب فرمهای بصری ارائه می کند.خوشنویسی این امتیاز را دارد که کالم اله»به گفته ی تیتوس بورکهارت: 

این اساس، هنر واالی خط و خوشنویسی جایگاه بسیار شایسته و برجسته ای را در زمینه انتشار معنویت و گسترش واالیی ها و 

  زیبایی ها می یابد و از پایگاهی قدسی برخوردار می شود.

نری الهوتی و هنری است که هر سطر و هر جزء آن، بدان هنگام که از قلم این جاست که در می یابیم خوشنویسی در واقع ه
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هنرمند می تراود، تا آن زمان که به دیده بیننده راه می یابد و خالصه تا هر زمان که جاودانگی می یابد، هنرمند و هنردوست و 

اهداف واالیی را باز می نمایاند و انسان را تماشاگر همه و همه را به مبدأ آفرینش و نظام معنی دار هستی رهنمون می شود و 

به سوی آفریدگار فرا می خواند. همچنین به مثابه راهبردی به سمت کمال و تعالی، آدمی را به پاسداری از ارزش ها و واالیی ها 

  دعوت می کند.

ماهوی دارد.خوشنویس تنها هنر خوشنویسی اسالمی،چنان که اساساً هنر اسالمی، با خوشنویسی درفرهنگ های دیگر تفاوت »

  «است. تزیینی نیست، بلکه عمل او به هر روی، عملی اعتقادی درگیر یک مهارت فنی و

یک خوشنویس سنتی کالم وحی را همچون معشوقی می گیرد و می کوشد با پیچش حروف و هجاها و با دمیدن روح خود بر 

ایی، در این صورت دارای روحانیتی می شود که همزمان به صورت قلم و مرکب و کاغذ، به معشوق نزدیک و نزدیک تر شود. زیب

بدین گونه است که خط، به عنوان هنر برتر با تلفیق صورت و سیرت زیبا، در اوجی شگفت آور و مؤثر، »و معنا، هر دو نظر دارد.

ی از دنیای معارف و نگارش انسان را به دنیای معنویت ارتباط و پیوند می دهد و چنین است که خوشنویس به دلیل بهره ور

آیات وحی، کلمات معصومین)ع(، اشعار نغز، جمله های زیبا و مانند این ها، عالوه بر اینکه به شیوه ای هنری به تبلیغ معرفت و 

دانش و معنا مبادرت می ورزد، خود نیز از روحیه ای لطیف، قلبی سرشار از خلوص، اندیشه ای متعالی و دانشی سرشار برخوردار 

                                                                      می شود.

در حقیقت، خوشنویس مسلمان با ایجاد جوی معنوی، هم خویشتن خویش را فرهیخته می کند و هم مخاطبان هنری خود را. 

در گستره خوشنویسی پر قدمت »ی آید. هم از این روست که کژتابی، انحراف، تباهی و سؤخلق، کمتر به سراغ هنرمند خطاط م

ما، هر خطی بار معنایی دارد. چه، اگر خط خوش فارسی، وقار و متانت و زیبایی اش مدیون خط نستعلیق است، اگر تار و پود 

 کالم و کلمه را در فرهنگ خوشنویسی ما باید در خط تحریر دید، اگر یکپارچگی و پیوند کالم و کلمه را باید در خط تعلیق،

جستجو کرد، اگر خط ثلث حکایت صالبت و استواری خط ماست، پس زبان تفکر عرفانی هنر خوشنویسی فرهنگ پر قدمت مان 

خوشنویس شیفته دل و مفتون خط، باید به دنبال جوهر و جان و معنا باشد. با  [و بدانیم که]را هم به خط شکسته بسپاریم... 

هنرمند خوشنویس، سالک صیرورتی .کسب مهارت و به اجرا درآوردن اصول دوازده گانه خوشنویسی کاری از پیش برده نمی شود

به منصه تجلی و ظهور می رساند و به  از برون و درون، از ظاهر به باطن و از سطح به عمق است که عشق و ایمان و عرفان را

  مرز جاودانگی سوق می دهد.

و خط... خط میدان گاه نزهت و خوش منظری، تجلی گاه اخالق و عرفان، ساحت گسترده ذوق، تجسم بخش هنری اصیل، دیرپا، 

  پویا و مستمر است که راه به سوی کمال و معنا و تقدس دارد.

هنر خطیر ابالغ محتوا و خطبه بی کالم بالغت است! سکوتی سرشار از فریاد و فریادی  خط، فصل الخطاب خطه جمال و کمال،

 !. خاموش و رساست

صورت وماهیت خوشنویسی ازنسبت وجودی خوشنویس هنرمندحقیقی باحقیقت زبان این هنر می زاید که از ذات مقوالت 

به جهت تاریخ اند، آزاد است  (به فتح جیم)وجب که م « حوادثی »نسب سببی یعنی  منطقی نیست ؛اصال ازهرگونه اصل و

هنرحقیقی به لطف همین وارستگی پاک و آزاد است که روحش از پیوند با حقیقت زبان به حقیقت وجود میرسد و بالذات 

  شورانگیز و شاد است.

  موسیقیو  خوشنویسیرابطه عناصر مشترک بین 
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ظاهر می شوند و هرکدام به طریقی از قوه احساس انسان استفاده کرده و هنرها هریک با ابزار خاص خود و به اشکال متفاوت 

خارج می شود اما از آنجا که از یک منشأ فطری نشأت می گیرند ،اشتراک زیادی دارند .در خوشنویسی و موسیقی نیز این 

وی پدیده ای همسان هدایت می اشتراکات بخوبی نمایان است در نظام هندسی هرکدام مشترکاً هر دو هنر ناخودآگاه مارا به س

کند .بین این دو هماهنگی و همسویی دیده می شود که در بررسی ها وجوه مشترک به این نتیجه می رسیم که این عناصر در 

معنای ظاهری باهم اشتراک دارند ، و درمفاهیم درونی نیز مشترکند .وجوه مشترک در خوشنویسی و موسیقی به درک و تجربه 

 فت های هنری این دو هنر می انجامد و مخاطب را به اصل جاودانگی و ماندگاری رجعت می دهد .ی همزمان لطا

نزدیکی بین این دو هنر قائل شد فرم )صورت( ارتباط  باتوجه به تمامی تعاریف ومشخصات گفته شده می توان برمبنای زیر

 بصورت خوشنویسی . ریدیگ موسیقی وصورت ظاهر شدند یکی بصورت  یک منبع اما به دو ،هنرهایی که از
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