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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

فرهنگی

واکاوی آفتاب یزد از ارتباط خوشنویسی و موسیقی ایرانی

هنر ایرانی بر روی روح انسان چه اثری میگذارد؟
شهین حسینی = دارای درجه ممتاز از انجمن خوشنویسان ایران
این مقاله با موضوعی بنیادین به شناس��ایی اصول
و ویژگیه��ای موس��یقی ایرانی و خوشنویس��ی و
نیزشناخت عناصر مش��ترك میان آنها میپردازد.
هر دو در س��ایه اس��تمرار و گوشهنش��ینی كه از
راههای رس��یدن به تصوف و عرفان اس��ت حاصل
میشوند .خط نس��تعلیق موسیقی ساكت حروف
است كه تنها با جذبه حق و عشق حاصل میشود.
نغمات موسیقی ایرانی نیز همچون صدای حروف
نستعلیقاند .ارتباط و خویش��اوندی این دو بسیار
قابل توجه است؛ چنان كه احساس میشود این دو
یگانهاند .این پژوهش نظریاتی در مورد دالیل ارتباط
و خویشاندی خوشنویسی و موسیقی ایرانی و نقاط
مشترك میان آنها اس��ت كه در نتیجه پژوهش و
تحقیق به دس��ت آمده است .باشد كه مورد قبول
خداوند قرارگیرد و قدمی كوچك در شناساندن هنر
این سرزمین به عالقهمندان کنم.
هر صدایی لزوما موسیقیایی نیست و لذت موسیقی
را در انس��ان ایجاد نمیكند .مثال اصوات نامنظم و
سرد صداهایی كه در محیط زندگی ما وجود دارد،
نه تنها موس��یقیایی و لذتبخش نیس��تند؛ بلكه
آزاردهندهاند و برخی از آنها برای شنوایی مضرند و
صدایی لذتآفرین است كه واجد كیفیت موسیقی
باشد.
نغمه اس��اس و بنیاد موسیقی است و در حقیقت
اصلیترین عنصر تشكیلدهنده موسیقی است .یك
نغمه همانند یك حرف در خوشنویس��ی است كه
از مجموع نغم��ات ،لحن یا ملودی(آهنگ) حاصل
میشود ،همچنین است در خوشنویسی كه از كنار
 vخوشنویسی هنری است درونی و ذاتی
و مانن��د موس��یقی در روح انس��انها اث��ر
میگ��ذارد ...چه اگركس��ی خوب میبیند
اما اگر چه عامی است مایل شود زیرا كه
نوری در باصرهاش زیاد میشود و اصل در
روحش پدید میآید
 vموس��یقی نیز مانند ش��عر قادر اس��ت
جلوه��ای مختلف زندگ��ی از جمله غمها
و ش��ادی ها و شكس��ت ها و پیروزی ها را
ب��ه نمایش بگ��ذارد ،بنابراین ش��عری كه
مضمون آن ش��ادی و ش��ور وهیجان است
هیچگاه با لحن و آهنگی كه ریتمی كند و
محتوایی غمگین دارد متناسب نیست
هم قرارگرفتن حروف ،كلمات و سطر ایجاد میشود.
موس��یقی زاییده خالقیت و تخیل آدمی اس��ت و
درخوشنویس��ی هم این مورد ص��دق میكند كه
موضوع اصلی این پژوهش است.
خط تحلیل و تجریدی است از زیباییهای طبیعت
كه به سبب تجرید به ماورای طبیعت نفوذ كرده و
ب��ه دریای زیبایی كه حقیقت مطلق و خیر محض
و جمال حضرت حق اس��ت راه برده اس��ت( .الهی
قمش��های) خط و موس��یقی با هم از یك جوهرند
و كیفیت تكوین هر دو یكی اس��ت .دو برادرند كه
ب��ه دنیای كمیتهای بیقرار زمانی آمده و دیگری
دراقلیم كمیتهای مكانی قدم نهاده اس��ت(.الهی
قمشهای).
اگر در یك ملودی تنها از فواصل همصدا اس��تفاده
ش��ود (تنها یك صدا ب��ه كار رود) و زیر و بمی در
اصوات وجود نداشته باشد .موسیقی حسنی ندارد
و بیحركت و غیرپویاست .در خوشنویسی نیز اگر
تعدادی حرف یكس��ان را ب��ا رعایت فاصله و ریتم
معین در یك سطر بنویسیم چشمنواز نیست مثال
اگر تعدادی الف با فاصله یكسان در یك سطر قرار
دهیم .قطعه سیاه مشق كه جزء زیباترین و چشمنواز
ترین فرمهای خوشنویسینستعلیق است ،مانند فرم
آواز در موسیقی ایرانی است .این دو از بابت ریتم و
وزن آزاد باهم خویش��اوندند .بلك��ه هر دو در عین
كثرت دارای وحدتی درونیاند .در اكثر قطعات سیاه
مشق به جای مانده ازبزرگانی چون میرزاغالمرضا
اصفهان��ی و محمدرضا كلهر میبینی��م كه تكرار
مناجات و دعا كه ش��كوه و عظمتی راستین خلق
كرده همگی در روح این آثار نهفته است سیاه مشق
تمرین است اما نه فقط تمرین حروف ،بلكه تمرین
وممارست و ریاضت دررسیدن به دریای فیض الهی
است .تبدیل كثرت به وحدت است درعالم عرفان
واخالق نیزجان كالم همین است .سفری است كه

خوشنویس همچون سالكی در میان كثرت جزءها
وحدت را می جوید .درآواز ایرانی همین راز نهفته
است.در آوازایرانی همین مقید نبودن به وزن و ریتم
معین باعث میش��ود كه نوازن��دگان و خوانندگان
مانند بداههنویس��ی درسیاهمش��ق به بداههخوانی
بپردازد .جملهبندیهای آوازی دقیقا مثل جمالت
یك قطعه سیاهمشق است .چهار مضراب قطعهای
آهنگین و دارای ریتم وسبك در موسیقی است كه
فقط با س��از اجرا میشود .چهار مضراب مانند فرم
چلیپا درخوشنویسی است و همچون چلیپا دارای
ریتم و وزن مش��خصی اس��ت كه از ابتدا تا انتهای
قطعه ثابت باقی میماند .چلیپا یكی از زیباترین و
رایجترین قالبهای خوشنویسی است .چلیپا قالبی
اس��ت جهت هنرنمایی و ذوقآزمایی و همچنین
تربیت هنری ،مانند چهار مض��راب كه نوازنده در
آن چابكی و تندو تیزی و نهایت مهارت خود را به
نمایش میگذارد ،خوشنویس نیز همه تواناییهای
خود را در نوش��تن ی��ك قطعه ب��ه كار میگیرد.
چلیپانویس��ی برخالف تصور بعضی كه آن را قالب
كهنه قلمداد میكنند ،مانند قالبهای كهن شعر
پارسی رنگ کهنگی نمیگیرد ،بلكه همیشه تازگی
خود راحفظ میكند ،چرا كه چلیپانویسی با توجه
ب��ه قابلیت تنوعپذیری واج��د زیباییهای پایدار و
خالقیتهای همیشگی است .چلیپا از حیث تلفیق
با شعر بسیار شبیه به فرم تصنیف است .تصنیف در
موسیقی ،قطعهای است آهنگین و موزون كه همراه
با اشعار مناسبی توسط خواننده اجرا میشود و این
فرم از لحاظ تاریخی قدمتی دیرینه دارد.در چلیپا
نیز باید محتوای ش��عربا نوع تركیببندی و محل
كشیدهها هماهنگ باشند و رعایت فواصل حروف
و كلمات و یكی بودن ریتم درهمه سطرها و تعادل
تیرگی و روش��نی و همه درست مثل شعر سرودن
است .یعنی شاعر همه اسباب وابزاركار و آگاهیهای
الزم وموضوع ومضمون را در اختیار دارد که دست
به این كارمی زند .در خط نستعلیق تقریبا انتهای
تمامی حروف به سمت باال گرایش دارند مثال حرف
(ب) با وجود اینكه قسمت اعظم آن سطح است در
انتها با اشارهای به سمت باال تمام میشود.
در موس��یقی مانند ملودی از لح��اظ زیر و بمی به
س��مت باال گرایش دارد ،حتی هنگامی كه نغمهها
در ح��ال فرودن��د .این حالت در ردیف موس��یقی
اس��توار اس��ت و یكی از ویژگیهای آن محسوب
میش��ود .موزیكوتراپی( درحقیقت) عبارتس��ت از
تغذیه جوهر صوتی حیات از طریق آواز و س��از به
بیمار( مسعودیه ص )29موسیقی میتواند در روح و
روان انسان اثر بگذارد .همینطور در خوشنویسی با
نوشتن جمالت تاثیرگذار و مثبت موجب باال رفتن
روحیه رزمندگان در جبههها میشدند با جملههایی
مانند :لبخند بزن رزمنده و...درفلسفه هند ذات الهی
چیزی جز صوت نیست .هندیان موسیقی را هنری
مق��دس و روحانی میدانند و برای آنها موس��یقی
جنبه تفریح ندارد ،بلكه یكی از عبادات آنها محسوب
میشود و جزء فرائض دینی آنهاست .رقص سماع
ك��ه از مراس��م آیینی صوفیان اس��ت کردار عینی
موسیقی است ،در این مراسم حاضران روی صحنه
با ردایی سفید و بلند به چرخش میپردازند دست
راست آنها به آسمان ودست چپ آنها به زمین اشاره
میكند این چرخش نوعی عبادت است در همسو
ش��دن با كائنات و تمامی موجودات در رسیدن به
خالق جهان .واحد سنجش در خط نستعلیق نقطه
اس��ت .چنان كه دوس��ت محمد بخاری دررساله
فوایدالخطوط مینویسد :خط عبارتست از تركیب
نقاط بر یكدیگر ،تاحروف حاصل شود .زیرا كه بنای
خط بر نقطه اس��ت .دكترالهی قمش��های دروصف
خط چه زیبا گفته است :در سماع درویشان خرقه
از ت��ن میرقصد و تن از جان و ج��ان از جانان .در
س��ماع قلم نیز ،قلم از دست میچرخد و دست از
بازو و بازو از س��ر و س��ر از دل و دل از دلدار و كاغذ
ایس��تگاه نهایی حركتی اس��ت كه از جاذبه دل در
كرش��مه دلبری آغاز شده است .با این حروف زیبا
میتوان تركیبات بیش��ماری به وجود آورد و این
زیبایی و كمال تنها در سایه آراستگی نفس و پاكی
و درستی میسر خواهد شد .درویش دوست محمد
بخاری در فصل اول رساله فوایدالخطوط مینویسد:
در پیدا شدن خط و فضیلت و شرف این علم ،بدان
كه اول كس��ی كه اس��امی خط و حروف دانست و
نوشت حضرت آدم علیه الس�لام بودند چون علم
ایش��ان از حضرت عزت جل جالله ب��ود .بنابراین

حروف در خط نیز مانند مقامهای موسیقی ایرانی بر
حركت كواكب و سیارات منطبقاند و خوشنویسی
نیز مانند موسیقی براس��اس دیدگاهها و اعتقادات
كه��ن ،باعلم نج��وم ارتباط دارد .جالب اس��ت كه
تعداد اصول در خوشنویس��ی با دوازده مقام اصلی
و مطبوع موسیقی ایرانی برابر است .شاید این تشابه
در تعداد ،ازنظر علمی قابل بررس��ی نباشد و كامال
اتفاقی باش��د اما تامل در آن خالی از لطف نیست.
در رس��اله آدابالمشق منسوب به باباشاه اصفهانی
و میرعمادالحس��نی دربیان اصول دوازدهگانه خط
آمده است« :بدان كه اجزای خط بر دو قسم است
 :تحصیلی و غیر تحصیلی ،تحصیلی آن اس��ت كه
كاتب را به ممارست و مداومت حاصل میباید كرد
و پخته ساختن و غیرتحصیلی آنكه چون تحصیل
حاصل ش��ود .اما تحصیلی و آن دوازده جزءاست :
اول تركیب دوم كرس��ی سوم نسبت چهارم ضعف
پنجم قوت شش��م سطح هفتم دور ،هشتم صعود،
نهم نزول ،دهم اصول ،یازدهم صفا و دوازدهمشان
اس��ت .خوشنویسی هنری اس��ت درونی و ذاتی و
مانند موسیقی در روح انسانها اثر میگذارد ...چه
اگركسی خوب میبیند اما اگر چه عامی است مایل
شود زیرا كه نوری در باصرهاش زیاد میشود و اصل
در روحش پدید میآید .حضرت علی علیه السالم
نیز فرمودهاند  :خوشنویسی هنری است روحانی و
مقدس كه در تحصیل آن اهتمام در كسب فضیلت
و تهذیب نفس میباید كرد.
موالی متقیان علی علیه السالم در بیان قواعد خط
چنین فرمودند :بدان كه نیكویی خط مخفی است
درتعلیم اس��تاد و در بسیار نوشتن...راست نوشتن
و ثبات خط بر ش��خص در ترك منهیئت اس��ت و
محافظ��ت نماز و دانس��تن خط موقوف اس��ت بر
دانستن اصول و معرفت مفردات ،پس زیبایی خط
و نیكویی آن به یمن صفات حمیده عارض میشود
و این صفت بر همه كس عارض نمیشود ،مگر آنان
كه به مشاهده جمال حق نائل شوند .موسیقی نیز
مانند ش��عر قادر است جلوههای مختلف زندگی از
جمله غمها و شادی ها و شكست ها و پیروزی ها
را به نمایش بگذارد .بنابراین ش��عری كه مضمون
آن ش��ادی و ش��ور و هیجان است هیچگاه با لحن
و آهنگی ك��ه ریتمی كندو محتوایی غمگین دارد
متناسب نیست.اگر سخنی ادبی با محتوایی ژرف
را با خطی زشت بنویسند ،در این صورت از ارزش
معنوی كالم در قالبی زشت كاسته میشود و دیگر
كسی شوق خواندن و درك معنا را نخواهد داشت.
همین طور است اگر كالمی بیمحتوا با خطی بدیع
و زیبا و ظرایف بسیار نگاشته شود باز هم بیتناسبی
میان صورت و معنا دیده میشود ،زیرا همنشینی
سخن زش��ت با خطی زیبا چش��م را میآزارد .در
حقیقت نهایت كمال خط آن جااست كه صورت و
معنی با هم تناسب داشته باشد .در حدیثی قدسی
میخوانیم كه هركسی بسم اهلل الرحمن الرحیم را
با خطی نیكو بنویسد ،وارد بهشت میشود( .نقل از
رساله خوشنویسی و هنرهای وابسته به آن ،قلیچ
خانی) خط و خوشنویسی به دلیل انتقال حكمت
و معرف��ت و ثبت قرآن و فن��ون دینی به هنرهای
مقدس تبدیل شده است .صوت زیبای قاریان قرآن
در اوایل ظهوراسالم یكی از دالیل گرایش مردم به
شنیدن كالم خداوند و تفكر در آن بود .این قسمت

را با گفتاری از دكتر فریدون جنیدی از كتاب زمینه
شناخت موسیقی ایرانی زینت میدهیم :موسیقی
ایرانی از چنان گستردگی برخوردار است كه به همه
نوازندگان امكان بدیههن��وازی را میدهد ...چوپان
نیزن دامن��ه كوههای بختیاری به همان آس��انی
بدیهه مینوازد كه دو س��ازه زن خراسانی ،و دو تار
زن بلوچ و تنبور زن كرد و این ویژگی نوای خوش
ایرانی است .بداههنویس��ی در خوشنویسی ایرانی
خصوصا نستعلیق نیز وجود دارد و نمونه بارز آن در
سیاهمشق کرد پیدا میكند و هنرمند خوشنویس
نیز با تاثیرپذیری از شعرو الهام ازمحتوا و مضمون در
لحظهای از زمان دست به آفرینش میزند و میتوان
مهارت و توانایی هنرمند را یك ضرورت دانس��ت.
سیاهمشقنویس��ی یكی از س��ختترین قالبهای
خوشنویسی نستعلیق است ،هر چندهنرمند در آن
آزادی عمل بیشتری دارد اما مهارت و چیرهدستی
خوش��نویس درآن به خوبی مش��خص میشود.در
سیاهمش��ق هرچند حروف تكرار میشوند یا روی
ه��م قرار میگیرنداما نحوه ای��ن تداخل و تكرارها
باید به صورتی باشد كه تركیب ناموزون و نازیبایی
ایجاد نكند .دانگ قلم در خوشنویسی باعث ریزی
و درشتی نوشتار میشود .این مفهوم قابل تطبیق
با مفهوم دانگ در وس��عت صدا از لحاظ زیر و بمی
اس��ت ،ام��ا واژه دانگ درمورد وس��عت صدا نیز به
كار میرود .اندازههای نوش��تاری در خط نستعلیق
هر ك��دام از كوچك به بزرگ قابل انطباق بر دایره
شش دانگ صدا از زیر به بم هستند .مثال خط غبار
كه ریزترین اندازه نوشتاری در خط نستعلیق است
همانند زیرترین صدا و خط كتیبه یا جلی همچون
صدای بم و مردانه است .همچنین كه در موسیقی
از تركیب فواصل مطب��وع و نامطبوع الحان زیبا و
دلنشین حاصل میش��ود ،تركیب سطح و دور در
خط نس��تعلیق نیز ،باعث اعت��دال و هماهنگی و
انسجام میان حروف و كلمات میشود .در نستعلیق
معموال اكثر حروف و كلمات با اش��ارهای كوچك و
ظریف ش��روع میشوند ،این اشاره مشتمل بر یك
حركت قلم است و پس از اجرای آن با اندكی توقف
و برداش��تن قل��م از روی كاغذ ادام��ه حركت آغاز
میشود .مثال در اجرای حرف «ن» ابتدا با اشارهای
كوتاه الفی كوچك نوشته ش��ده و در حركت دوم
ادامه حرف نوشته میشود.
برای دیدن و درك كردن یك قطعه خوشنویس��ی
نیز شناخت الزم است .شناخت از خط و زیباییهای
آن برای درك ظرافتها و تشخیص خوب و بد آن،
زیرا خط نستعلیق بار اندیشه و تفكر این سرزمین را
به دوش میكشد و خط تنها كار دست نیست بلكه
كار دل اس��ت و نقشهای آن با كل وجود انس��ان
آمیخته اس��ت .در الحان ایرانی نی��ز اگر گوش بار
اول و دی��دن و معرفت این اصوات را اس��تماع كند
ممكن است آزرده شود اما اگر با آنها مانوس شود،
رفتهرفته این زیباییها را درك میكند و به آنها خو
میكند و آنچه ابتدا گوشخراش بوده برایش دلپذیر
میش��ود ،چنان كه اگر بدون شناخت خط وشأن
و منزلت هنرمن��د و خالق آن به یك قطعه چلیپا
نگاه كنیم همچون نامحرمی هستیم كه خط زیبایی
های��ش را از او پنهان میكند .در موس��یقی ایرانی
نیز هر گوشه و مقامی تا حدودی متناسب ساعات
خاصی از شبانهروز است ،چنان كه فنتن هنرشناس

کنسرت اصفهان باز هم لغو شد

انتقاد محمد معتمدی از ارشاد و کارتل موسیقی

خوانن��ده موس��یقی ایرانی با انتش��ار متنی اعت��راض آمیز از لغو
کنس��رت روز هفدهم اس��فند ماه در اصفهان خبر داد و دالیل آن
را توضیح داد .محمد معتمدی خواننده موس��یقی ایرانی با اشاره
به لغو کنسرت روز هفدهم اسفند ماه خود در شهر اصفهان گفت:
از اردیبهش��ت ماه امسال که مجموعه کنس��رت های «کویر» در
تهران آغاز شد رایزنی های الزم را برای برگزاری این برنامه ها در
شهرس��تان انجام دادیم .وی با اشاره به اینکه هنرمندان فعال در
عرصه موس��یقی فقط می توانند در ایامی محدود کنسرت برگزار
کنند ،بیان کرد :نمی دانم چه موضوعی اتفاق افتاده که از ابتدای
س��ال جاری تاکنون در اغلب م��وارد یا به طور کلی مجوزی برای
کنس��رت هایم در شهرس��تان ها صادر نش��د یا اگ��ر هم مجوزی
دادن��د به ق��دری دیر بود که فرصت اطالع رس��انی و تبلیغات را
از دس��ت دادیم .این خواننده توضیح داد :من نمی دانم چرا رویه
صدور مجوز برگزاری کنس��رت ها برای برخی از گروه ها بس��یار
راحت و بدون مش��کلی انجام می گیرد اما نوبت به من و تعدادی
دیگر از گروه ها که می رسد این چنین با مشکل مواجه می شویم.

من باز ه��م از مخاطبان اصفهانی عزی��ز عذرخواهی می کنم که
دوباره با چنین مش��کلی مواجه ش��دیم .معتمدی ضمن ارائه این
گفتگ��و ،متنی را در فضای مجازی منتش��ر کرده که در مش��روح
آن آمده اس��ت« :دوس��تان ارجمند اصفهانی! متاس��فانه علیرغم

درخواستی که برای کنسرت در تاریخ  ١٧اسفند در شهر اصفهان
داده بودیم مجوز صادر نش��د و باز هم توفیق دیدارتان را نخواهیم
داشت .از ابتدای امسال این چندمین بار است که درخواست بنده
برای اجرا در اصفهان به در بسته می خورد .همانطور که در جریان
هستید در س��ال های اخیر اکثر کنسرت هایی که قصد برگزاری
آن را در ش��هر های مختلف داشته ام مجوز اجرا نگرفته اند و این
اتفاق نه از س��وی دفتر امامان جمعه بلکه در ادارات محترم ارشاد
شهرس��تان ها که تحت مدیریت دولت محترم می باش��ند انجام
گرفته اس��ت .در برخی موارد نیز صدور یک مجوز ساده را تا چند
روز قبل از کنس��رت به تعویق می اندازند که هم بگویند مجوز را
صادر کردیم و هم فرصت کافی برای اطالع رسانی را از ما بگیرند.
سربس��ته بگویم که متاسفانه بنده و بس��یاری دیگر از هنرمندان
این کشور توس��ط کارتل موسیقی کشور ،به قصد حذف شدن به
نف��ع دوس��تانی دیگ��ر و ب��ه روش ه��ای ناجوانمردان��ه در حال
ضربه خوردنیم .انتظار ما از دولت چه بود و چه شد!؟ کلید را دو کار
آید  /در گشودن زبهر ساکنین عمارت و قفل نمودن به روی اغیار! »

فرانسوی ( قرن هجدهم میالدی) در رسالهای تحت
عنوان مقایسه موسیقی شرقی و اروپایی مینویسد
« :ش��رقیها دس��تكم برخی از آنه��ا نظری بس
زیبا درباب موس��یقی دارند كه نباید از آن بگذریم
آنان معتقدند كه چون انس��ان علیال��دوام بریك
وضع نیس��ت و حاالت طبیعی بدن تابع تحوالت
بسیارست ،میبایست كه موس��یقی نیز ،برای آن
كه خوشایندتر شود و موثرتر افتد ،حتیالمقدور با
تنوع تمنیات ما و با اوضاع مختلفی كه ممكن است
خ��ود را در آنها بیابیم وفق دهد .بنابراین آنان همه
پردهها را به چهار قسم تقسیم كرده اند .نخستین
آنه��ا برای طلوع آفتاب ،دوم برای كوش��لوك یا دو
ساعت قبل از ظهر ،سوم برای سه ساعت بعدازظهر
و ...مو سیقیدانان بزرگ كار خود را با این تقسیمات
تنظیم میكنند و زمانی كه در كنسرتی مینوازد،
دقت میكنند قطع��های را انتخ��اب كنند كه در
پرده مناس��ب بازمان اجرا باشد ».همچنین به نظر
میرسد كه شنیدن هردستگاه با زمان ،مكان و حال
شنونده تناسبی دارد و تا اندازهای میتوان دریافت
كه« :ش��ور» آغاز شب است و آوازهای آن ادامه راه
و این آغاز هس��تی یا آفرینش اس��ت ،تالش است،
جستوجو است وطلب« ،سه گاه» سپیده دم ،پایان
شب وآغاز روش��نایی یا آغاز زندگی انسان ،آن هم
عش��ق اس��ت« .چهارگاه» برآمدن آفتاب ،سرآغاز
زندگی تابش نور ،دیدن و ش��ناختن معرفت است.
«ماه��ور» آغاز روز یا آغاز زندگی ش��ور و جوانی و
توانگری است« .همایون» ادامه روز تداوم زندگی و
توحید است« .راست پنجگاه» پایان روز است«.نوا»
س��رانجام نیایش زندگی وانسان اس��ت .سرانجام
آهنگ روش��نایی روز كه به تاریكی میرسد ،نوید
ش��بی ت��ازه را میدهد(.كیانی ص )111وس��عت
در موسیقی همان وس��عت قلم است .قلم درشت
(جل��ی) همانن��د صدایی ب��م و مردان��ه و قلم ریز
( خفی ) همچون صدایی زیر و زنانه اس��ت .زیر و
بمی اصوات در یك لحن همانند زیر و بمی حروف و
كلمات نسبت به خط كرسی و دیگر كلماتاند .اوج
و فرودها در یك مقام موسیقی همانند صعود و نزول
مجازی و حقیقی در خط نستعلیق اند.
در خوشنویسی تركیب میان اجزاء حروف و كلمات
كه هم جزئی و هم كلی است همانند تركیب نغمات
در الحان و نیز تركیب ابعاد موسیقی است .كرسی
در خوشنویسی یعنی نحوه نگارش و فاصله كلمات
و حروف نسبت به سطر .در موسیقی نیز این كیفیت
همان رعایت فاصله میان صداها و نغمات به نحوی
است كه وزن و ریتم به هم نخورد و رعایت سكوتها
و فاصلهها و كش��شها به اندازه متناس��ب واجرای
درس��ت نغمات از لحاظ زیر و بمی اس��ت .نسبت
در خوشنویس��ی یعنی رعایت اندازههای حروف و
نسبتهای آنها با یكدیگر هر حرف را چنان نویسند
كه نسبت به قلم كوچك و بزرگ نباشد ،چنان كه دو
ابرو یا دو چشم او كه اگر یكی بزرگتر از دیگری بود
هیچ كس را به دیدن آن مایل نشود .موسیقیدان
نیز باید در محدوده پردههای مقام یا گام مورد نظر
بنوازد یا بخواند و چنانچه از حدود پردههای دستگاه
مورد نظر خارج شود ،مطبوع نخواهد بود و اصطالحا
گفته میشود خارج میخواند .ضعف و قوت در خط
ضعف و كمال آن است كه در نهایت دوایر به فعل
آید ،یعنی نازك ترین قس��متهای حروف به ویژه
ابتدا و انتهای آنهاس��ت كه باید خوب اجرا شوند تا
زیبایی حاصل شود ضعف در موسیقی همان ظرائف
در اجرای نغمات اس��ت .شدت و ضعف صداها كه
در نهایت به لطافت و زیبایی الحان موسیقی كمك
میكند قوت ضخامت كامل حروف است كه باتمام
قلم نوشته میشود ،قوت نیز همان قدرت وشدت
صدا در موسیقی است .دوایر همان نغماتی هستند
كه حركت و پویای��ی و نرمش را القا میكنند و به
سمت باال گرایش دارند.
سطح= خش��كی موجود در برخی از حرف هاست
مانند اوایل مدات و غیرآن در موسیقی نیز سطح در
واقع همان فواصل و نغمات یكنواختی است كه در
مقایسه با دیگر نغمات و فواصل موجود در یك لحن
كمتر حركت و پویایی دارند و در نتیجه همنشینی با
نغمات باال رونده و پویا تركیبی زیبا و دلنشین ایجاد
میكنند .صعود مجازی وحقیقی = آن است كه قلم
از زیر به باال حركت كند ،اما حركت مستقیم نباشد
چون نهایت دوایر آن را ش��مره میگویند فوائد آن
بسیار است .در موسیقی نیز نغمات باال رونده همانند
صعود درخوشنویسی است.

 vدكتراله��ی قمش��های در وص��ف خط؛
چه زیبا گفته اس��ت :در س��ماع درویشان
خرق��ه از تن میرقصد و تن از جان و جان
از جانان .در س��ماع قلم نیز ،قلم از دست
میچرخد و دس��ت از بازو و بازو از س��ر و
س��ر از دل و دل از دلدار و كاغذ ایستگاه
نهایی حركتی اس��ت ك��ه از جاذبه دل در
كرشمه دلبری آغاز شده است
 vتعداد اصول در خوشنویس��ی با دوازده
مقام اصلی و مطبوع موس��یقی ایرانی برابر
اس��ت .ش��ایداین تش��ابه در تعداد ،ازنظر
علمی قابل بررسی نباش��د و كامال اتفاقی
باشد ،اما تامل در آن خالی از لطف نیست
نزول مجازی و حقیقی= آن اس��ت كه قلم از باال به
زیرحركت كند ،اما حركت مس��تقیم نباشد چون
اوایل م��دات و امث��ال آن نزول در خوشنویس��ی
همچون نغمات پایین رونده (فروشو) در موسیقی
میباشد.
اصول = در هر خط این صفت اندكی باشد آن خط
نفیسمیباشد.
صفا= چش��م را نورانی و طبع را مسرور میسازد و
بیتصفیه قلب تحصیل آن نتواند كرد و خوشنویس
صاحب سبك میشود.
شان= دراین حالت از تماشای خط مجذوب گردد
و كاتب در این حالت از لذات عالم مستغنی گشته،
روی دل به سوی مشق كند و پرتو انوار حقیقی در
نظرش جلوه کند.شان از رعایت یازده اصل قبلی و
نیز از س��یر و سلوك معنوی در خط پدید میآید.
موس��یقیدان نیز در این مرحله دیگر صدای س��از
خود را نمیش��نود ،بلكه ج��ان و روحش با تمامی
ذرات عالم همس��و گشته و تنها نغمات آفرینش را
میشنود.
روح عرفان��ی ایرانی و تحمل و طاقت در مصائب و
پند و اندرز شاعران به گذشتن از جهان فانی و سیر
و سلوك در عالم فوق مادی در نغمههای موسیقی
ما تاثیر خاصی داشته است .هنرمند ایرانی با هدف
نزدیكی به خداوند و س��تایش او از تقلید مستقیم
طبیعتدوریمیكند.خطنستعلیقمانندموسیقی
هنری اس��ت درونی و تنها از درون میجوشد و با
تالش و تفكر و اس��تمرار و ریاضت و گوشهنشینی
كه خود از راههای رس��یدن به عرفان است حاصل
میشود .خط نستعلیق مجموعهای است از هنر و
موسیقی معماری و نقاشی مردم این سرزمین.این
چنین اس��ت كه هنر خطاطی با كل وجود انسان
وابسته اس��ت .در واقع كار خط ،كار دست نیست
كه كار جان است و حاصل كارش موسیقی ساكت
حروف اس��ت .هنرمندی كه بیجذبه عشق و دور
از موسیقی عارفانه حروف حركت میكند هنرش
آن جذب��ه و ش��یرینی را ندارد ،زی��را روح كلمات
خود گویای حالت تفكر خوشنویس است .بنابراین
وجود وحدت در هنرهای ایرانی اس�لامی ناشی از
درونگرای��ی روح ایرانیان اس��ت چرا كه وحدت از
درون میجوش��د و موسیقی و خوشنویسی نیز با
وجود كثرت اجزأ دارای وحدتی درونیاند.
در آموزش ردیف موس��یقی به طریقه س��نتی سه
مرحله وجود دارد )1 :مرحله مقدماتی  )2متوسط
 )3عالی در خط نستعلیق نیز هنرجو بعد از گذشتن
از اصول خط كه پس از طی چنین مراحل است به
منزله جان خط است و پس از آن صفا است و این
همان صفایی اس��ت ك��ه از دل برمیاید و در خط
و موسیقی کردار میگردد .چنانكه موالی متقیان
علی( ع) فرمودند :كه صفای خط از صفای دل است
و این صفت را در خط دخل تمام هست چنان كه
روی آدمی هرچند كه موزون باشد ولی صفا نداشته
باشد مرغوب نخواهد بود.
منابع:
قلیچ خانی ،حمید رضا ،فرهنگ واژگان و اصطالحات
خوشنویسی و هنرهای وابسته ،تهران ،روزنه1372،
كیانی،مجید،مبان�ی نظری موس�یقی ای�ران ،تهران،
موسسه فرهنگی سروستان ،چاپ اول،بهار1377
مسعودیه،محمدتقی،مبانیاتنوموزیكولوژی(موسیقی
شناسیتطبیقی)تهران،سروش1383،
فنتن ،شارل ،رساله دربیان موسیقی شرقی ومقایسه آن
باموسیقیاروپایی،تهرانفرهنگستانهنر1385،
میدانی ،مهدیه،ارتباط خط وموسیقی1387

عبدالکریممهرافشاندرگذشت

وداع با نوازنده پیشکسوت ویولن

عبدالکریم مهرافشان ،نوازنده ویولن و آهنگساز
پیشکسوت موسیقی ایرانی بعد از مدتها مبارزه
ب��ا بیماری ،دارفان��ی را وداع گفت .عبدالکریم
مهرافشان متولد ،1330از  25سالگی در رادیو
ایران اس��تخدام شد و در ارکس��تر شماره دو و
ارکستر ویژه که توسط مشیر همایون تأسیس
شده بود ،نوازنده ویولن شد .در سال  37توسط
حس��ین دهلوی به وزارت فرهنگ و هنر وقت
منتقل ش��د و در ارکس��تر صبا ب��ه نوازندگی
ویول��ن پرداخت .این هنرمند در س��ال ۱۳۴۲
به سمت آهنگساز و سرپرست یکی از ارکسترهای
موسیقی ملی وزارت فرهنگ و هنر منصوب شد
و در مدت هم��کاریاش بیش از یکصدوچهل
آهنگ س��اخت که در ح��دود چهل عدد آنها
ضبط ش��د .به گزارش خبرآنالی��ن ،از آثار وی
میتوان به «ایوان مداین» با شعری از خاقانی،

«سروچمان» با شعر حافظ« ،شعلههای عشق»
با ش��عر ابراهی��م صفایی« ،زلف بر ب��اده مده»
با ش��عر حافظ« ،واله و ش��یدا» با شعر مولوی
و برای ارکس��تر «امید» در دستگاه چهارگاه و
«مژده» در دستگاه ماهور اشاره کرد.

