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چکیده
خط و خوشنویس��ی بهویژه نقاش��یخط ،گویای فرهنگ غنی ایران اس��ت .نقاشیخط ،اصطالحی اس��ت برای توصیف نوعی نگارش
توأم با رنگآمیزی که در آن از ش��گردهای خوشنویس��ی س��نتی اس��تفاده میش��ود .در هنر انتزاعي ارزشهاي زيباش��ناختي اثر در
قال��ب و رن��گ نهفته اس��ت که نتيجه آن ،آثار هنري نيمه س��حرآميز و نيز هنر تزئيني ناب اس��ت .اس��تاد صداق��ت جباری یکی از
هنرمن��دان برجس��ته عرصه نقاش��یخط میباش��د .در این مقاله که باه��دف تحلیل آثار نقاش��یخط صداقت جب��اری در حوزه انتزاع
تهیهش��ده اس��ت ،تالش بر این اس��ت تا به پرسشهای ذیل پاس��خ داده ش��ود )1 :ویژگیهای بصری آثار اس��تاد صداقت جباری
کدامان��د؟  )2تداع��ی فضای انتزاعی آثار اس��تاد صداقت جب��اری مبتنی بر چه مهارته��ای هنری ازنظر فرم اس��ت؟ از یافتههای
ای��ن پژوه��ش میت��وان به اس��تفاده اس��تاد جب��اری از عناصر بص��ری از قبیل س��طح و رنگ و ارائ��هی انواع بافت و رس��یدن به
ترکیببندیه��ای متن��وع و فرمهای انتزاعی اش��اره کرد .مطالب این مقاله بهصورت کتابخانهای و میدانی گردآوریش��ده اس��ت و
تدوین آن به ش��یوه توصیفی میباش��د .بهطور خالصه نتایج حاصل از این پژوهش نش��ان میدهد که آثار اس��تاد جباری متکی بر
سیاهمش��ق اس��ت و همچنی��ن بهگون��های بنیادین ماهیتی دینی دارند و ترکیب التقاطی س��نت و مدرنیس��م در آنها دیده میش��ود.
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مقدمه
انت��زاع در هنر ،زب��ده گزيني از طبيع��ت معنا میدهد
و روشهاي گوناگون دارد .مش��خصهي بس��ياري از
روشه��اي انتزاع ب��ه درجات مختلف اين اس��ت كه
س��نت بازنمايي واقعيت مش��هود و محسوس را كنار
ميگذارد و اب��داع واقعيتي تازه براي ادراك بصري را
كاركرد اساس��ي هنر میداند .هنره��ای انتزاعی قصد
دارند فرم یا ش��کل موردنظرشان را به حدی خالصه
و تجزیه کنند که از اس��م اصلی آن ش��ئ دور نش��وند
و قب��ل از اینکه آن ش��ئ موردنظر ب��ه نهایت خالصه
شدن میرسد دست از کار میکشند و دیگر آن شئ را
خالصه و تجزیه نمیکنند .هنر انتزاع و تجرید ،دارای
ه��دف و مقصودی کام ً
ال معن��یدار و غایتی اخالقی،
انس��انی هس��تند« ،انتزاع» اس��م فاعل منتزع بوده و به
معنی جدا ش��دن و خالصه شدن اس��ت از همین رو
با معنی تجرید میتوانند مفهوم نزدیک به هم داش��ته
باشند چون تجرید نیز به معنی مجرد شدن و رها بودن
و تنهایی جس��تن اس��ت ،به لحاظ اخالقیات انس��انی
هر دو گونه این هنر دارای غایات انس��انی هس��تند و
دارای پویش��ی هدفمن��د بوده که حت��ی از نوع انتزاع
میتواند فطرت انس��ان را در برگیرد .هنر خوشنویسی
با ظهور دین اس�لام آغ��از و بهمرورزمان دوره تکامل
خود را س��پری کرد .خوشنویسی اس�لامی و بیش از
آن خوشنویسی ایرانی دارای تعادلی حیرتانگیز میان
تمام��ی اجزا و عناصر تش��کیلدهنده آن اس��ت .هنر
نقاش��یخط بین تحوالت خوشنویس��ی هن��ر ،بهعنوان
واقعیتی در گوش��های از جامعه خطاطان و هنردوستان
تجل��ی ک��رده اس��ت .در چند ده��ه اخی��ر بعضى از
خوشنویس��ان به ترکیبى از خط و نقاشى دستزدهاند؛
یعنى رنگ و نقاشى را در خدمت خوشنویسى گرفتن
و گاه تابلوهایى بدیع پدید آوردهاند .در این هنر هدف
در درج��ه اول ایج��اد ترکیببندی ب��ا فرمهای زیبا و
چشمنواز است .صداقت جباری که یکی از هنرمندان
برجس��ته این عرصه جدید هنری اس��ت دارای آثاری
اس��ت که متکی بر جوهره «تکرار» در سیاهمشق است
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اما كار روي ب��وم ،رنگگذاریهای نیمهتمام و آزادانه
و درهم ش��دگی تشویشآمیز حروف ،به آثار او نوعی
پویای��ی و بیانگری مدرن میبخش��د .ای��ن پژوهش با
توجه به اهداف ذیل )1 :تحلیل آثار نقاش��یخط استاد
صداقت جباری در حوزه انتزاع ،و  )2توضيح جايگاه
انتزاع در هن��ر معاصر ايران بهویژه نقاش��يخط ،دنبال
میش��ود .از اهمیت پرداختن به این مقاله این اس��ت
که با توجه اینکه 40س��ال از پیدایش هنر نقاش��یخط
امروزی میگذرد ،پژوهشهای اندکی در این حوزه به
چشم میخورد ،که مقداری این تحقیق جای خالی این
مس��ئله را پرمی کند و با آثار استاد فرهیخته ،صداقت
جباری آشناتر میکند.
پیشینه تحقیق
کموبیش کتب و مقاالتی که در مورد این هنر بدیع در
دسترس میباشد ،که به برخی از آنها اشاره میکنیم:
 )1کتاب «راز نقاش��یخط» نوشته کاوه تیموری .در این
کتاب نگاهی به آثار هنرمند عرصه نقاشیخط استاد جلیل
رسولی دارد و به سرگذشتنگاری و شخصیتنویسی
ایشان پرداخته است .سرگذشتنگارى عميق و تحليل
زمانى و دورههاى آثار هنرمند و به دس��ت دادن زمينه
اجتماعى و بس��تر فرهنگى و نشو و نماى پلهپله اهل
هنر ،زيربنا و كليد اصلى براى فهم عملكرد هنرمند در
عرصه هنر بهحس��اب میآید .در این کتاب تا حدودی
به گرایش هنری نقاش��یخط پرداخته است و بعد از آن
به زندگی هنری و آثار تألیفی و هنری اس��تاد رسولی
میپردازد و در آخر آثار ایش��ان را مورد نقد و بررسی
قرار میدهد .میتوان این کتاب را در شمار کتابهای
تحليلى و تصويرى حوزه هنرهاى تجسمى و متمركز
بر نقاشيخط بهحساب آورد.
 )2مقاله «محمد احصائی خوش��نویس و پیش��گام هنر
نقاش��یخط» ،شماره  ،29نشریه کیهان فرهنگی .در این
مقاله به بررس��ی احواالت و آثار این هنرمند پرداخته
شده اس��ت و نیز مقایس��های با هنرمندان همعصرش
همچون فرامرز پیالرام با ایش��ان صورت گرفته است

میتوان اینطور برداشت کرد انگار قدمی نو در مورد
آشنایی بیشتر با هنرمندان عرصه نقاشیخط برداشتهشده
است.
 )3مقاله «نقد هنری در خوشنویسی و نقاشیخط معاصر»
نوش��ته اسماعیل رشوند ،ش��ماره  69و  ، 70کتاب ماه
هن��ر .در این مقاله با اش��ارهای مختص��ر به تعریف و
تاریخچهی نقد هن��ری در غرب و جایگاه آن در هنر
نوین ای��ران بهضرورت حضور نقد در خوشنویس��ی
سنتی و نقاشیخط معاصر ایران پرداختهشده است .این
مقال��ه س��عی دارد ضمن ارائه نظری��های در تبیین نقد
هنری و نقاشیخط معاصر ایران راهکارهایی عملی در
ای��ن جهت پیش��نهاد کند .برای نیل ب��ه این هدف دو
اثر معاصر (یک اثر خوشنویس��ی س��نتی و یک اثر از
نقاشیخط) را موردنقد و بررسی قرارگرفته است.
ی روند نقاشیخط در نقاشی معاصر
 )4پایاننامه «بررس 
ایران» نوش��ته راضیه طاهرخانی در مقطع کارشناس��ی
دانش��گاه ش��اهد .در این پایاننامه به رون��د پیدایش
نقاشیخط در نقاش��ی معاصر ایران پرداختهشده است
و نقاش��یخط را از ابت��دای پیدای��ش آن و چگونگ��ی
شکلگیری این جنبش را موردبحث قرار داده است.
 )5از دیگر مقالهای که در این حوزه چاپش��ده است
میتوان از «مقاله آش��نایی با نقاشیخط یا تایپوگرافی»
یادکرد که نقاشیخط را توضیح داده است و به چگونگی
روند پیش��رفت آن پرداخته اس��ت .برداشتی که از این
مقاله میتوان کرد این اس��ت که صرف ًا به پیدایش این
هنر و روند پیش��رفت آن از زمان ش��کلگیری مکتب
سقاخانه تا به امروز پرداخته است.
روش تحقیق
در اين پژوهش بهمنظور دس��تيابي به اطالعاتي جامع
و نتايج��ي راهگش��ا از روش توصيف��ي (تحليل��ي)
بهرهگیری ش��ده است .از اين منظر نمونههای موردي
انتخابش��ده و موردبررس��ی و تحلیل قرار میدهیم.
جامع��ه آماري پژوهش حاضر آثار صداقت جباري در
حوزه نقاشيخط میباش��د .براي جمعآوری اطالعات

از روشه��اي کتابخانهای و ميدان��ي و نيز از اينترنت
و یادداش��تها و در برخ��ي موارد از روش مش��اهده
بهعنوان ابزار استفاده ميشود و همچنين با مراجعه به
نمايشگاههاي نقاشيخط صداقت جباري از قبيل خانه
هنرمندان و موزه هنره��اي معاصر تعدادي تصاوير از
آثار ايشان گردآوري شد .روش تجزیه و تحلیل دادهها
به صورت کیفی میباشد.
تعریف انتزاع و ویژگیهای انتزاعی
انت��زاع در لغت به معنای جدا کردن ،گرفتن ،درآوردن
جزئ��ی از ی��ک کل و به معن��ای بازداش��تن و امتناع،
برکن��دن و از جای کش��یدن ،واس��تدن ،گرفتن و دور
شدن میباشد .انتزاع فرآیند یا نتیجهی تعمیم بخشیدن
با کاهش محتوای اطالعاتی یک مفهوم یا یک پدیدهی
قابلمشاهده ،جهت حفظ اطالعات برای منظور خاص
میباش��د (پاکب��از .)121 ،1373 ،هن��ر مجرد یا هن��ر
انتزاعی به هنری اطالق میش��ود ک��ه هیچ صورت یا
ش��کل طبیعی در جهان در آن قابلشناس��ایی نیس��ت
و فق��ط از رنگ و فرمهای تمثیل��ی و غیرطبیعی برای
بیان مفاهیم خود به��ره میگیرد .این اصطالح معموالً
در مقابل هنر فیگوراتیو اس��تفاده میشود و در معنای
وس��یعش میتوان��د به هر نوع هنری اطالق ش��ود که
اش��یا و رخدادهای قابل شناخت را بازنمایی نمیکنند
(لینت��ن .)82،1383،موس��یقی و معم��اری هم��واره
هنرهایی انتزاعی بهش��مار رفتهاند حالآنکه در س��نت
کالس��یک از روزگار ارسطو به بعد ادبیات و هنرهای
تجس��می ،نقاشی و پیکرتراشی هنرهایی تقلیدی تلقی
ش��دهاند .هنرمندان دستکم از اواسط سده نوزدهم به
بعد آگاهانه ی��ا ناآگاهانه در جهت پیریزی تصویری
از نقاش��ی بهعنوان یک پدیده فینفس��ه مس��تقل و نه
تقلی��د از چی��زی دیگ��ر گام برداش��تهاند .دو گرایش
گس��ترده و متمایز در آفرینش هنرهای انتزاعی درخور
توجه اس��ت )1 :تقلیل و تبدیل نموده��ای طبیعی به
فرمهای بس��یار سادهش��ده )2 ،ساخت اش��یاء هنری
از فرمه��ای غیر بازنم��ا و اغلب هندس��ی .در ابتدای
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ق��رن بیس��تم این واژه بیش��تر ب��رای مکات��ب هنری
چون کوبیسم و فوتوریس��م بکار میرفت چرا که در
اینگونه مکاتب طبیعت در صورتهای ساده یا مبالغه
شده ،تنها تصوری از موضوع طبیعی اصلی بیان میشد
(ژان لی .)48 ،1354 ،در شيوهي انتزاعي هنرمند بدون
اش��اره به طبيعت يعني تنه��ا از تركيب رنگ و فرم به
بيان ادراك و احس��اس هنري خود میپردازد (لوسی
اسمیت.)112 ،1998 ،
نقاش امروز پیرو شیوه نو است و در پی سواد برداشتن
از طبیعت نیس��ت ،در پی آن است که احساس اصیل
و نیرومندی را که در خاطرش نقش بس��ته آشکار کند
و ش��کل ببخش��د درنتیجه از همه نقشهای عالم و از
خطوط و رنگهای گوناگ��ون و ترکیب صورتهای
طبیعت مدد میطلب��د (کرامتی .)42 ،1386 ،در ادامه،
توضیح در مورد انتزاع در فلس��فه و از منظر هنرمندان
غرب ض��روری به نظر میرس��د .انتزاع یا تجرید ،در
اصطالح فلس��فه به ی��ک عم��ل خاص ذهن��ی گفته
میش��ود .این عمل ذهن��ی ازاینقرار اس��ت که ذهن
پسازآنکه چند چیز مش��ابه را درک ک��رد ،آنها را با
یکدیگر مقایس��ه میکند .اوصافی را که مخصوص به
هر یک از آنهاس��ت ،کنار گذاش��ته و وجه تش��ابه و
صفت مش��ترک میان همه آنها را برمیگزیند .س��پس
از آن صف��ت مش��ترک ،یک مفهوم کلی میس��ازد که
درباره همه آن افراد صادق اس��ت .در این هنگام گفته
میش��ود که ای��ن مفهوم ،از این چیزها انتزاع ش��ده و
مفهومی انتزاعی اس��ت .مث ً
ال مفهوم انسانیت ،مفهومی
انتزاعی است .مفاهیم انتزاعی در خارج وجود ندارند،
یعنی نمیتوان انس��انیت را در خارج نش��ان داد ،بلکه
ذه��ن این مفاهیم را در ضمن موجودات به طریقی که
گفته شد ،درمییابد (ش��یروانی .)29 ،1387 ،با ظهور
مکتب روان��کاوی فروید و طرح نظری��ه ناآگاه ذهن،
هنرمند مدرنیس��ت دیگر در پی اثبات و نمایش نظم،
هماهنگی ،انس��جام و س��ازگاری میان اجزای طبیعت
نب��ود ،بلکه پیکر درهمریخت��هی واقعیت را به نمایش
میگذاشت .به اعتقاد مدرنیستها برای حقیقت حدی
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وجود ندارد و ش��ناخت واقعیت عینی ممکن نیست.
این ذهن ما اس��ت ک��ه هر چی��ز را بهگونهای خاص
دریافت نموده و تجس��م میبخش��د .ب��ا توجه به این
شرایط ،هنرمندان خود را با ارزشهای حاکم بر جامعه
بیگانه یافتند و این امر باعث ش��د نس��بت به هس��تی،
ش��ناختی ش��خصی بیابند و هنر دیگر مقلد طبیعت و
واقعیت نباشد (انصاری.)178 ،1393 ،
کاندینس��کی نقاش ،فیلس��وف و نظریهپ��رداز مکتب
انتزاعگری میباش��د .وی در کتاب مهم خود با عنوان

تصویر -1اثر میرزا غالمرضا اصفهانی ،مأخذ(www.ghodama.com) :

«جنبه روحی هنر» ش��رح میده��د که چگونه طرح و
ابطال مضمون نقاش��ی را از مونه و رنگ را از ماتیس
و ش��ناخت ش��کل را از پیکاس��و فراگرفته اس��ت و
اضافه میکند که این س��ه راهنمایان راس��تین بهسوی
هدف انتزاع گریاند .پیکاس��و نی��ز از دیگر هنرمندان
انتزاعگر است که بیان میدارد« :طبیعت و هنر دو چیز
جداگانهاند ،نمیتوانند یکی باش��ند ،ما به کمک هنر،
تصورمان را ازآنچه در طبیعت نیس��ت بیان میکنیم».

خوان گری یکی از نقاشان انتزاعگر گفته است« :هدفم
آفریدن اشیاء تازهای است که با هیچ شیء دیگری در
واقعیت قابلمقایس��ه نباش��د» .برخی از پیشگامان هنر
انتزاعی شامل کاندینسکی ،فرنان لژه ،دولونی ،پیکابیا،
الریونف ،کوپکا ،ماگلنی و راس��ل میباش��د (مرزبان،
.)249 ،1388

تصویر -2اثر ملک محمد قزوینی ،مأخذ)www.tandismag.com( :

تعریف نقاشیخط و پیشینهآن
جريان هنری نقاش��یخط به شكلي آهسته رخ داد و به
همين علت زمان دقيق پيدايش نقاش��يخط را نميتوان
عنوان كرد ش��ايد ابت��داي آن به سیاهمش��قهای ميرزا
غالمرضا (تصویر )1بازگ��ردد كه آثاري بودند ناخوانا
ك��ه بيننده را ب��ا فضاي بصري زيباي��ي مواجه ميكرد
(دبیری نژاد.)12 ،1382 ،همچنین از دیگر ریش��ههای
ش��کلگیری نقاش��یخط را میت��وان در ش��یوههای

تصویر -3اثر اسماعیل جالیر ،مأخذ)www.ghaziha.kateban.com( :

تفننی خوش��نویس ایران��ی مانن��د خ��ط توأمان ،خط
متعاک��س ،خط مسلس��ل و خط طغری مش��اهده کرد

و جلوههای پرفروغی را در ش��یوه س��نتی گلزار و یا
در آث��ار هنرمندانی از دوره قاج��ار مانند ملک محمد
قزوین��ی (تصوی��ر )2که از مبدع��ان تلفیق هنر خط و
نقاش��ی بوده است و یا اسماعیل جالیر (تصویر )3که
از نقاشان دوره ناصری میباشد.
بههرحال نقاش��یخط کلمه جدیدى نیست؛ زیرا تلفیق
خط و نقاش��ى از دیرب��از در تاریخ خطن��گاری ملل
مختلف مشاهده مىش��ود .بهعنوانمثال کاربرد خط
در کتیبهه��ا و اماکن مقدس و نیز روى ظروف ،مهرها
که از قدمت زیادى برخوردارند.
تاریخ نقاش��یخط در کش��ورهای اس�لامی ش��اید به
همان خط طغ��ری (تصویر )4بازمیگردد که نوعی از
خوشنویسی پیچیده است که بهوسیله آن لقبها و نام
سلطان یا امیری را برسر فرمان او مینوشتند و بهویژه
برای س�لاطین ترکیه عثمانی بکار میرفتهاست و در

تصویر -4طغرای عبداحمید دوم ،سلطان عثمانی
مأخذ)www. wikipedia.org.com( :

برخی مناطق آسیا مهرهای مشابه نیز دیده شده است.
در کشورهای اروپایی ،ش��اید بتوان به دوره رمانسک
در ح��وزه تاریخ نقاش��یخط رجوع ک��رد ،در آن دوره
کتابآرایی بهگونهای بوده است که در تزئین صفحات،
حروف س��رآغاز را درشت مینوشتند و اطراف آن را
با تصاویر و نقوش��ی که با متن ارتباط داش��ت ،تزئین
میکردند ،از هنرمندان مش��هور این دوره ماتیو پاریس
میباش��د که یک راهب ب��ود و در صومعهای نزدیک
لندن میزیس��ت .در قرن سیزدهم میالدی ،نقاشیهای
پرکار به صفحات کتابها راه یافت و عنصر اصلی در
تزئین این کتابها حروف سرآغاز منقوش و یا مصور
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درهم بافته بود که دنباله این حروف مانند قابی ،متن را
احاطه میکرد (تصویر )5و همچنین اش��کال کشیده و
نوکتیز معماری گوتیک به تزئینات ساختار نوشتاری
راه یافت (نوری.)110 ،1389 ،
نقاش��یخط به س��بکى که اکنون انجام مىش��ود داراى
قدمت��ى حدودا ً چهلس��اله اس��ت .تاریخ نقاش��یخط
در ای��ران از دوره قاجار بهطور جدی آغاز مىش��ود.
خوشنویس��ان ای��ن دوره خط را مىنوش��تند بعد کپى
مىکردن��د و داخ��ل آن را رنگآمی��زى مىکردند و یا

تصویر -5حروف سرآغاز کتاب لیندیزفارن دوره گوتیک
مأخذ(www.cultorweb.com) :

گلو بوت��ه مىانداختند .در حقیقت نقاش��یخط اولیه،
کتیبهنویسى است (دبیری نژاد.)12،1382 ،
ام��روزه م��ا با ش��کلهاى متنوع و جدی��دى از تلفیق
خ��ط و رنگ و نقاش��ى مواجه هس��تیم و نقاش��یخط
ام��روزه رواج بیش��ترى یافته و مخاط��ب خود را پیدا
نموده است (قلیچخانی .)16،1383،در چند دهه اخیر
بعضى از خوشنویس��ان به ترکیبات��ی متنوع از خط و
نقاشى دستزدهاند؛ یعنى رنگ و نقاشى را در خدمت
36

خوشنویسى گرفتن یا برعکس؛ و گاه تابلوهایى بدیع
پدی��د آوردهاند ،برخی از این هنرمن��دان مانند فرامرز
پی�لارام ،رض��ا مافی که برخ��ی او را اولی��ن هنرمند
خوشنویس��ی میدانند که بر بوم نقاش��ی ،خط نوشته
است و همچنین نصراهلل افجهای و محمد احصایی که
در پیدایش و پیش��برد این هن��ر در ایران مؤثر بودهاند
(کیهان.)48 ،1365 ،
ازنظ��ر بس��ياري از هنرمن��دان معاص��ر بايس��تي بين
نقاش��يخط و خطنقاشي تفاوت قائل شد به اين مفهوم
كه اگر در تابلويي نقاش��ي بر خط غلبه كند ،نقاشيخط
ناميده ميشود و بالعكس آنجا كه خط غالب است ،با
اثر خطنقاشی روبهرو هستيم .بهطور مثال در هنر ایران
دوره صفوی��ه و یا حتی قبل از آن ش��یری را با جمله
اسداهلل که لقب حضرت علی(ع) است کارکردهاند .اگر
بخواهیم این موارد را ریشه خطنقاشی محسوب کنیم
میتوانیم مثالهایی مانند مرغ بسم اهلل را جزء کارهای
خطنقاشي محسوب کنیم ،اما نقاشیخط را که بیشتر در
دوره معاصر میبینیم که خط بهجز ابزار قلم و مرکب
در ابع��اد مختلف روی دی��وار و روی بوم بهصورت
حجمی کار میکنند و در اندازههای مختلف با رنگها
و طرحه��ای متفاوت میتوان مش��اهده کرد .دليل اين
تقس��يمبندي ميزان پايبندي به خوشنويسي است يعني
خالق خطنقاشي به خوشنويسي پايبندتر است .عنوان
«نقاش��یخط» و دو همزاد دیگرش «خط  -نقاش��ی» و
«خطاش��ی» ،چه ناظر بر گرایشی باش��ند در نقاشی یا
خط و چه داعیهدار رسانهای مستقل ،مخاطب خود را
ناگزیر با پرسش از «خطیّت» خط و «نقاشیّت» نقاشی
روبهرو میکنند (پاکباز.)207،1379،
آشنایی با استاد صداقت جباری
اس��تاد صداقت جباری خوش��نویس و طراح گرافیک
معاصر متولد س��ال  ۱۳۴۰ش��هر اردبیل است .دارای
درجه دکتری در رشته پژوهش هنر از پردیس هنرهای
زیبای دانش��گاه تهران ،دارای درجه استادی از انجمن
خوشنویسان ایران و عضو انجمن طراحان گرافیک ایران

است .صداقت جباری در نمایشگاهها و دوساالنههای
بسیاری شرکت داشته اس��ت و همچنین برنده جایزه
بزرگ و مدال طال با اثر اسماءالحس��نی از دوازدهمین
دوس��االنه بینالمللی بنگالدش ( ،)۲۰۰۶برنده جایزه
ویژه دومین و سومین دوساالنه نقاشی بینالمللی جهان
اسالم شده و همچنین موفق به کسب مقام اول و برنده
 ۳جایزه (نستعلیق جلی ،چلیپا و کتابت) در چهارمین
دوره مسابقه بینالمللی خوشنویسی جهان اسالم (شیخ
حمداهلل) استامبول ترکیه ( )۱۹۹۸شد .صداقت جباری
وارث ی��ک جریان تاریخی اس��ت ک��ه قریب نیمقرن
پیش به ظهور رس��انهای ترکیبی موس��وم به نقاشیخط
انجامی��د .تجربهگریهای او عمدت ًا ب��ر پایه تصرفاتی
است که در فرم سنتی سیاهمشق صورت میدهد .آثار
ارزن��ده وي در هنر خوشنويس��ي در ايران و خارج از
مرزهای ایران مورد اس��تقبال بس��یار قرارگرفته است،
که نمونهای بارز از موفقیت چش��مگیر هنر هنرمندان
ایرانزمین اس��ت .صداقت جباري ،استاد خوشنويسي
و گرافيك دانشگاه تهران ،در لندن ،رياض ،دبي ،برلين
و دوساالنه ونيز نمایشگاههای متعددي داشته است و
افتخارات بسیاری کسب کرده است.
در حاش��یهی افتتاحیه نمایش��گاه آثار نقاشیخط استاد
جب��اری در «نیبول» آلم��ان ،که با حض��ور جمعی از
مسئوالن فرهنگی و سیاسی آلمان در تاریخ  4شهریور
( 26اوت) س��ال  2011در تاالر شهرداری شهر نیبول
برگزار ش��د ،برخ��ی از صاحبنظران در م��ورد آثار
ایش��ان صحبت نمودند .آقای «اوتو ویلکه» ش��هردار
ش��هر نیبول در مورد آثار ایش��ان اظهار داش��ت« :آثار
صداق��ت جباری هنرمند مش��هور بینالمللی گفتگوی
می��ان فرهنگه��ای مختل��ف را امکانپذی��ر میکند.
سبکهای مختلف هنری را باید بهعنوان رسانهای مهم
درک کرد ت��ا اهالی فرهنگهای مختل��ف را گرد هم
آورده و ب��ه گفتگو بنش��انیم و با ای��ن کار به درک و
احترام متقابل کمک کنیم» .دکتر ابوالفضل رهنما رایزن
فرهنگی کش��ورمان در آلمان در سخنرانی خود اظهار
داشت« :استاد صداقت جباری كه از خطاطان معروف

و مشهور ایرانزمین هستند و آثار ارزندهی وي در هنر
خوشنويسي و نقاشیخط در ايران و خارج از مرزهای
ایران مورد اس��تقبال بس��یار قرارگرفته است ،نمونهای
بارز از موفقیت چش��مگیر هنر هنرمن��دان ایرانزمین
اس��ت» .دکتر «اوو هاپنتال» ،رئیس موزه هایزهمان ،در
مورد آثار اس��تاد جباری اظهار داشت« :باید اقرار کرد
ک��ه برای م��ا اروپاییها ،هرقدر هم ک��ه از این هنر به
شگفت آمده باشیم ،سخن گفتن در مورد یک هنرمند
خوشنویس ایرانی کار آسانی نیست .گرچه ما قادر به
تش��خیص کیفیت فوقالعاده آثار او هستیم و از اینکه
میتوانی��م آنه��ا را برای مدت کوتاه��ی در منطقه به
نمایش بگذاریم ،بسیار خوشحالیم ،اما محتوای واقعی
این آثار بر ما پوشیده است ،یعنی ما عم ً
ال در برابر این
آثار هنری همچون بیسوادان هستیم .صداقت جباری
یکی از اولین کس��انی اس��ت که جرئت پرش بهسوی
زمان حال را داشته است ،بدین ترتیب که انواع اشکال
دوره م��درن را به ش��کلی کام ً
ال غیر تصنعی با س��نت
فرهنگی اسالم پیوند و آن را با هنر روز تطبیق میدهد،
بدون اینکه جوهره مقدس آن را خدش��هدار نماید .او
ای��ن کار را هنرمندانه و با محتوایی متقاعدکننده انجام
میدهد» .روزنامه «نوردفريزلند» در تاريخ  3شهریورماه
( 25اوت) س��ال  2011مينويس��د« :صداقت جباري،
درحالیکه حروف و كلمات اس��ت كه در آثار س��نتي
او با بيننده س��خن ميگويند ،در آثار مدرن او ،عناصر
بصري تصويري كه در رنگهای درخش��ان پوش��انده
ش��دهاند و فرمهای خوشنويس��ي سنتي در آنها نقش
موتيف دارند ،مخاطب را بهسوی خود جذب ميكنند.
او هم از قلم و كاغذ سنتي و هم از قلممو ،رنگروغن
و بوم استفاده ميكند» .روزنامه «اشلزويگ هولشتاين»
در تاريخ 11ش��هريور (2س��پتامبر) در صفحه فرهنگ
خود مينويس��د« :با نگاه به آثار استاد جباري ميتوان
تركيب خطوط و انحناهاي ظريف خوشنويسي سنتي
را ب��ا خط��وط رنگي مدرن مش��اهده ك��رد .آثار وي
بينندهی غربي را همراه خود به مش��رق زمين ميبرد و
ِ
هدف ساختن پلِ ميان
با او سخن ميگويد .اين ،همان
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فرهنگه��ا با زبان هنر اس��ت» (روابط عمومی رایزنی
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در آلمان).
بخش��ی از نظرات اس��تاد صداقت جباری در مورد
1
آثارشان (برگرفته از مصاحبه)
اس��تاد صداقت جباری در پاس��خ به این پرس��ش که
فضای آثارشان بیشتر گرایش به انتزاع و محیط انتزاعی
پیداکرده اس��ت ،بیان کردند« :روند کار من طوری بود
که ابتدا با نقاش��ی آغاز شد ،بعد با خوشنویسی و بعد
بهسوی حال و هوای تصویری گرافیک رفتم و در آخر
گرایش به نقاشیخط داش��تم ،شرایطی بود که خودش
ایجاد ش��د .من زمانی به این موضوع فکر میکردم که
هر نوش��تهای بار معنایی مخصوصی دارد ،بسیاری از
خوش��نویسها وقتی عبارتی را مینویسند ،آن عبارت
و مفهوم س��وار بر آن تخصص و توان فرد میش��ود.
وقتی مث ً
ال عبارتی مثل «مژده ای دل که مس��یحا نفسی
میآید» و یا هر عبارت و شعری از حافظ را ،خطاطی
بهصورت خوشنویس��ی ارائه میدهد ،مخاطب زمانی
با آن اثر روبرو ش��ود معموالً ب��ا خودش میگوید که
عجب شعری اس��ت! البته طبیعی است و اصل ماجرا
در خوشنویس��ی این اس��ت که به ذات خودش برای
رس��اندن یک معنای متعالی به زیباترین ش��کل آن به
وج��ود آمده اس��ت و ماندگاری آنهم ب��ر این قضیه
استوار است .روزی رسید که به این اندیشیدم که اینجا
همه متوجه کار من میش��وند اما آنطرف دنیا کس��ی
هس��ت که نه زبان من را میشناس��د نه با آن آشنایی
دارد و نه میتواند خط من را بخواند ،چگونه میتواند
از کاری ک��ه میکنم ی��ک دریافت و یک لذت بصری
پیدا کند .همه ما انسانها از یک سری اصول و قواعد
خاصی طبیعت ًا بهره میبریم و آن را میشناسیم .به این
نح��و که مث� ً
لا یک ملودی خوب میش��نویم ،و از آن
لذت میبریم و همینطور از یک نقاشی لذت میبریم.
م��ن به دنب��ال این بودم که یک نفر غی��ر قوم و ملیت
خودم وقتی با اثرم روبرو میشود چه برداشتی میکند،
بیش��تر به این خاطر بود که بتوانم آن حس و چکامهی
38

ایرانی و اصیل خودمان را بدون ش��عار به کسی منتقل
کن��م ،که مث ً
ال این کار من ،یک کار تغزلی اس��ت و یا
حماسی و یا مذهبی است ،و چه احساسی در او ایجاد
میکند .هنر امروز مثل هنر زمان قدیم نیس��ت .امروزه
بای��د با هرکس��ی به تأویل و برداش��ت خودش رابطه
برقرار کرد ،اگر اینطور باش��د بهطور مثال شما چیزی
را امروز میس��ازید و در اختیار مخاطب قرار میدهید
و هر مخاطبی برداش��تی متفاوت از آن دارد ،اینیک
نگاه جدید است .پس طبیعی است وقتیکه کار معاصر
انجام میدهی��م باید به موضوع هم توجه کنیم .اینکه
کار من حتم ًا انتزاعی باش��د به اینگونه نیست ،گاهی
ممکن است کاری را خیلی خالصه انجام دهم و گاهی
خیلی پرفروغ باشد ،آن چیزی که مهم است این است
که شما میتوانید یک شعر یا آیه و یا عبارتی را بهطور
واضح بش��نوید و ی��ا با انتخاب یک کلم��ه یا عبارتی
یا اش��ارهای بخواهد منظورش را بیان کند ،اصوالً هنر
ایرانی به رمز و راز معروف است و من از این موضوع
اس��تفاده ک��ردم ،گاهی اوقات رمزگون��ه حرف زدم و
البته هیچوقت ادعایی نک��ردم کاری که انجام میدهم
کار درس��تی است .من آدمی هس��تم که اینگونه فکر
میکنم .مطالب بس��یاری درون ذهنم هس��ت که شاید
از صدس��ال من فقط پانزده سال آن را کارکردم .گاهی
اف��راد به این فکر میکنند که حتم ًا این فرد به نتیجهای
رس��یده که اینچنین کارهایی را ارائه داده اس��ت ،اما
اص ً
ال اینگونه نیست .من تالشم را انجام میدهم و به
آن ادامه میدهم».
اس��تاد صداقت جباری نیز در پاسخ به این پرسش که
در ترسیم آثارشان از چه تکنیکهایی استفاده میکنند،
بی��ان کردند« :من تکنیک��م رنگ و روغ��ن ،اکرلیک،
اکرلیک متالیک میباش��د .یکزمانی شما رنگ سبز را
از ترکی��ب زرد و آبی میس��ازید و زمانی دیگر زرد و
س��بز را مث��ل دوالیه نازک رویه��م میگذارید که به
ش��ما رنگ س��بز را میدهد .من از تمام مواد نقاش��ی
اس��تفاده میکن��م .برای خ��ودم محدودیت��ی را ایجاد
نمیکن��م ،ممکن اس��ت من رنگی را خودم بس��ازم و

از پیگمنتهای مختلف اس��تفاده کنم .مهم ش��ناخت رنگهای ملی و س��نتی و بومی و محلی میباش��د که مربوط
ب��ه فرهنگ خودمان اس��ت .مهم این اس��ت که ف��رد پختگی و خامی را بداند و چه رنگی در کجا اس��تفاده ش��ود
و ی��ا در کن��ار چ��ه رنگی قرار بگیرد .م��ن اعتقاددارم که اس��تفاده از ای��ن رنگها و تکنیکها ی��ک موضوع ذاتی
اس��ت .مث� ً
لا اگ��ر رنگی را به فردی میدهید نوع اس��تفاده او از آن رنگ با ش��خص دیگری از آن متفاوت اس��ت.
با توجه به مصاحبه انجامشده با استاد صداقت جباری ،اینطور به ذهن میرسد که ایشان به هدفی که برای خود تعیین
کردهاند ،هدفی مبنی بر اینکه شخصی از یک کشور دیگر ،که نه زبان فارسی میداند و نه خط و خوشنویسی فارسی
را میشناسد ،بتواند با نگاه به آثار نقاشیخط استاد جباری ،به محتوای درونی و حس و حال واقف بر اثر پی ببرد و
معنای آن را با توجه به فضای ایجادشده حاصل از اشکال انتزاعی که میتواند فضایی تغزلی و شاعرانه و یا عرفانی و
مذهبی باشد را درک کند و با توجه به موارد مذکور که مفاخر و روزنامههای خارجی در مورد آثار ایشان اذعان داشتند،
نائلآمدهاند .اس��تاد جباری هنرمندی
اس��ت كه با ذهن متخيل خود همواره
در يك مس��ير حركت نك��رده بلكه به
تن��وع و ن��وآورى در آث��ارش اهتمام
داشته اس��ت .در آثار جباری خالقیت
و نوآوری م��وج میزند و اینیکی از
عواملی اس��ت که آثار او را اینچنین
برگزی��ده ک��رده اس��ت بدینجه��ت
ن��وآوری اس��تاد جب��اری در عرص��ه
این هنر که با اس��تفاده از تکنیکهای
شخصیاش به تصویر این آثار پرداخته
اس��ت ،موردتوج��ه ق��رار میگی��رد.
بررس��ی ویژگیه��ای انتزاع��ی آثار
نقاشیخط صداقت جباری
در این قسمت به بررسی آثار نقاشیخط
استاد جباری از حیث ساختار کلی اثر،
تصویر« -6طواف کعبه» ،اثر صداقت جباری ،مأخذ(www.invaluable.com) :
عناصر بصری که ش��امل خط ،بافت،
فضا ،رنگ و ش��کل و همچنین ترکیببندی اثر و ویژگیهای انتزاعی اثر است ،میپردازیم .اولین اثر نقاشیخطی که
مورد بررسی قرار میدهیم (تصویر )6میباشد .نام این اثر «طواف کعبه (حج)» میباشد و سال خلق آن  1381است.
این اثر برجس��ته هنری  4لته میباش��د که هر لته آن دارای طول و عرض  70سانتیمتر است و در کل ابعاد  140در
 140س��انتیمتر میباشد .این اثر دارای ترکیببندی متقارن است .کادری مربعی که در عین پویایی که در تصویر بر
اثر ریتم خطوط منحنی ایجاد شده است و به دور یک فرم مربع شکل وجود دارد ،حس تعادل و ایستایی و آرامش
به مخاطب القاء میکند و بهنوعی برداشتی از مانداال است .رنگ که دیگر عنصر بصری میباشد ،به میزان محدودی
ی تیره میباشد .استفاده از تجمع و تفرق نیز ،فضای مثبت و منفی
استفادهشده است و شامل فامهای خاکستری و آب 
را به مخاطب القاء میکند .نقاش��یخطهای جباری دارای الیههای مذهبی نیز هس��ت و این اثر خود نمود بارزی از

دورۀ دوم
شماره ششم
پائیـــز 96

39

حس عمیق مذهبی میباش��د ،گویا جباری در کل اش��ارهای به عزت عرفانی دارد .هر حرف یک نماد بصری دارد و
همچنین معادل آنیک صدا وجود دارد .هنگامیکه حروف بهصورت شکلگونه در کنار هم قرار میگیرند ،بهنوعی
خوانده میشود و صدا دارد .بهاینترتیب از ترکیب خوشنویسی و نقاشی اثری به وجود میآید که طنینی در ذهن
بینندگان آن القاء میکند .در اینجا جباری قصد داشته است یک فضای مذهبی را بهصورت انتزاعی به تصویر بکشد،
تا درنتیجه آن ،بیننده را به یاد تالوت قرآن بیندازد .و همچنین جباری بهگونهای به ترکیب دو ش��کل چهارگوش و
دایره میپردازد ،دو نمایه انتزاعی که درگذشته با یکدیگر وحدت داشتند و از جهان اندیشه و احساس میآمدند .این
ترکیب ،بهخصوص با نوع همنشینی رنگها ،پیوندی میان شئ ناب(ماده) و انتزاع ناب(روح) به وجود میآورد .در
اینجا الزم اس��ت که مختصری به رابطه متقابل دایره و مربع دو عنصر بصری بپردازیم .دایره عالوه بر مفهوم کمال،
نمادی از خلق جهان و زمان است .نمادی از حرکت پیوسته و مدور آسمان است و با الوهیت نیز ارتباط دارد .مربع
نیز نماد ماده پایبند زمین و واقعیت و مکان است .در هنر هندی مربع در شکل مانداال در کنار دایره تجسم دو عالم
است و در اساطیر ایرانی ،مربع و مکعب نماد اهورامزدا هستند .مربع همچنین نمادی از کل دنیا است و عدد چهار
را تداعی میکند که رقم معرف کمال الهی اس��ت و ازلحاظ تجس��می نشاندهنده استقرار ،استحکام ،سکون و ثبات

تصویر« -7ملودی باران» ،اثر صداقت جباری ،مأخذ(www.artnet.com) :

اس��ت و در عصر اس�لامی ،نمادی است از عالم صغیر در حالیکه دایره مبین عالم کبیر است .در اسالم از دو نماد
دایره و مربع به ش��یواترین حالت نمادین بهره گرفتهش��ده اس��ت .خانه خدا که قبلهگاه تمام مسلمین جهان است،
مکعب عظیم س��یاهی اس��ت که مسلمین به هنگام مناسک حج ،هفت بار درحرکتی دوار آن را طواف میکنند و این
طواف بدون انقطاع ادامه دارد .در اینجا مکعب که از تکرار مربع ایجاد شده است ،در مرکز حرکت مستدیر حجاج
سفیدپوشی قرار میگیرد که باید آن را طواف کنند .که نمونه انتزاعی این حرکت را در اثر طواف کعبه استاد جباری
مالحظه کردیم.
اثر دیگری که مورد بررس��ی قرار میدهیم (تصویر )7میباشد .نام این اثر «ملودی باران» است .سال خلق آن 1383
میباش��د .صداقت جباری برای به تصویر کش��یدن این اثر از اکرلیک و همچنین رنگ و روغن روی بوم اس��تفاده
کرده اس��ت .این اثر در سه لته میباش��د که در کل ابعاد آن دارای  149.5سانتیمتر عرض و  298.5سانتیمتر طول
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میباشد .دارای کادر مستطیل شکل است و هریک از ترکیببندی متقارن پیروی میکند .بافت در خود فرمها وجود
دارد که ناش��ی از فرمهای خوشنویسانه است و در پسزمینه اثر ،نوعی بافت سلولزی ظریف به چشممیآید .رنگ
شامل خاکستریهای آبی ،طالیی درخشان پسزمینه و آبی فیروزهای پر تأللؤ میباشد .تمامی این عناصر بصری در
کن��ار هم بهنوعی ایجاد یک محیط انتزاعی کردهاند .صداقت جباری با اس��تفاده نامحدود از فضا و همچنین کیفیت
انتزاعی خط و اش��کال در سیاهمش��ق ،اثری انتزاعی را خلق میکند .عنصر خط و خوشنویسیها طوری در کنار هم
قرارگرفتهاند که تصویری از درختان مینیاتوری و پرنده را برای مخاطب تداعی میکند .ریتمی از درختان انتزاعی و
همچنین ریتمی از فرم پرنده در باالی اثر دیده میشود .این اثر مضمونی تغزلی را میرساند که تصویری چشمنواز
و خیالانگی��ز را ایجاد کرده اس��ت .این زبانی اس��ت که خطوط جباری بهوس��یلهی فرمهای انت��زاع گونهای که از
خوشنویسیها ایجادشده است ،با بیننده اثر سخن میگوید.
اث��ر دیگری که موردبررس��ی قرار
میدهیم (تصویر  )8میباش��د .نام
این اث��ر «چهارباغ» اس��ت و خلق
این اثر در س��ال  1384میباشد و
از مدیوم رنگ و روغن و اکرلیک
روی بوم و ورق طال استفادهش��ده
اس��ت .کل ابعاد اث��ر  200در 200
سانتیمتر میباشد .کادر اثر مربعی
و دارای  4لت��ه میباش��د که دارای
ترکیببن��دی متق��ارن اس��ت .در
اینجا اس��تفاده هنرمند خوشنویس
را از حرک��ت در مینیاتور ش��اهد
هس��تیم .ای��ن اث��ر دارای باف��ت
ظری��ف در پسزمین��ه و نیز بافتی
ک��ه از برخورد خطوط و س��طوح
در فرمه��ا ایجاد ش��ده ،میباش��د.
این اثر با ترکیببندی هنرمندانه و
تصویر« -8چهار باغ» ،اثر صداقت جباری ،مأخذ(www.artnet.com) :
انتخاب رنگهای مناسب و پرهیز
از هرگونه عناصر زائد از بیان هنری قدرتمندی برخوردار اس��ت .رنگها در این اثر آنچنان پختگی خاصی را دارا
هستند که جلوهای یکدست در اجتماع آنها را ظاهر میسازند .فامهای آبی فیروزهای ،زنگاری و قهوهای با خطوط
درخش��ان طالیی ،کمک به حس بیانگرانهی تصویر میکند .از س��وی دیگر توزیع آنها در صفحه بهقدری عادالنه
است که هیچ رنگی بر دیگری غلبه واضح نمییابد .این اثر جباری پر تبو تاب و پرحرکت و فروغ است .جباری
از ابزارهای سنتی و مدرن و با استفاده از قلم نی ،برگ طال و رنگ سنتی همراه با قلممو و رنگ و روغن روی بوم
برای به تصویر کشیدن شکلهای انتزاعی بهره گرفته است .در مرکز تصویر شکلی از یک مربع ایجاد شده است که
درون آن خطوط و سطوح مواج به رنگ آبی ،خبر از شکل انتزاعی یک حوض پر از آب باغ ایرانی میدهد و دور تا
دور تصویر انبوهی از خطوط که به شکل پرندههایی به تصویر درآمده است ،نقش بسته است و موجب شده است
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تصویر« -9نامهای خداوند» ،اثر صداقت جباری،
مأخذ(www.invaluable.com) :

ت��ا هارمونی زیبایی بین اثر انتزاعی پرتالطم جباری و
نامی که برایش برگزیده است ،به وجود بیاید.
تصویر بعدی که مورد بررس��ی قرار میدهیم (تصویر
 )9اس��ت .سال خلق این اثر  1386میباشد .عنوان اثر
«اس��ماء الهی» میباشد و از رنگ و روغن بر روی بوم
اس��تفاد ه شده اس��ت .دارای  4لته است که هرکدام از
لتهها طول و عرض آن  95س��انتیمتر است که در کل
ابعاد اثر دارای طول و عرض  190س��انتیمتر اس��ت.

تصویر -10بدون عنوان ،از مجموعه ققنوس ،اثر صداقت جباری،
مأخذ(www.invaluable.com) :
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ترکیببندی ای��ن اثر همچنان که از کادر مربعی خود
تبعیت میکند بهصورت متقارن است .خوشنویسیها
به کنارههای کادر اثر منتقلش��ده اس��ت و در وس��ط
فضای��ی خأل ایجاد ش��ده اس��ت و باع��ث آرامش و
تع��ادل روحی در نگرن��دهی اثر میکن��د و بهنوعی
چشم فرصت استراحت پیدا کرده است و نیز موجب
القاء حس تجمع و تفرق در مخاطب میش��ود .بافت
موج��ود در این اث��ر گویا حضور یک ت��ار و پود در
همتنیده که با اس��تفاده از خطوطی ظریف که حاصل
طیف رنگی و کش��یده ش��دن موهای قلممو بر روی
بوم که بهصورت موازی و متقاطع میباش��د را نش��ان
میدهد .در خوشنویس��ی اطراف اثر ،لکهها و داغیها
با رنگ مشکی جلوهگر شده است و پیوستگی خطوط
بیش��تر به چش��م میآید که بر فضای متعادل نقاش��ی
مؤثر واقعش��ده اس��ت .در این تصویر گرایش بیش��تر
به خوشنویس��ی اس��ت و از آن فرمه��ای انتزاع گونه
و اش��کال انتزاعی خبری نیس��ت .توجه جباری بیشتر
به خوشنویس��یهای اس��ماء الهی اس��ت که از عنوان
اث��ر نیز میتوان به آن پی برد ،و ب��ه منش ذکرگونه و
ریاضتوار سیاهمشقهای سنتی نزدیک میشود که بار
دیگر به سنت رجعتی دارد .جباری در این اثر از میزان
کمتری رنگ نس��بت به س��ایر آثارش بهره برده است
به همین دلیل ،دارای ش��أنیتی متک��ی بر عرفان ایرانی
اسالمی میباشد.
اثر آخر که مورد بررس��ی قرار میدهیم( ،تصویر )10
میباش��د .ای��ن اثر در س��ال  1387به دس��ت پرتوان
صداقت جباری خلقش��ده اس��ت .او در خلق این اثر
از رن��گ و روغن و رن��گ اکرلیک متالی��ک بهرهمند
ش��ده اس��ت .کار بر روی  4لته بوم مربع شکل انجام
ش��ده اس��ت که ابعاد اثر در کل با عرض و طول 181
س��انتیمتر میباش��د .کادر این اثر نیز مربع میباشد و
دارای تعادل و ترکیببندی متقارن اس��ت .با توجه به
حرکات چرخش��ی خطوط ،نوعی جنب��ش درونی را
القاء میکند .فضای مثبت و منفی به چش��م میخورد
و همچنی��ن ریتم��ی که در حروف ،خط��وط مدور و

فرمه��ای م��واج وجود دارد در یک چینش کنار هم ،انتزاعی از پرنده ققن��وس را برای بیننده تداعی میکند .جباری
س��عی کرده اس��ت بهوسیله کيفيات تجسمي انواع خط ،احساسات و انديش��ه خود را از طريق طراحي و استفاده از
خط به تصویر بکشد و با استفاده از رنگ آبی و فامهای خاکستری و قهوهای و همچنین باریکههای رنگ درخشان
طالی��ی بر حالت چرخش��ی فرمها بیفزای��د و فضایی تغزلی را به نگرنده القاء و حرکتی بهس��وی ماوراء را برای او
تداعیکند .خوشنویسی و نقاشی در این اثر در قالب تصویر و مضمونی که بهواسطه آن منتقل میگردد ،ساختاری
مت��وازن ایج��اد میکند که در آن از همان ابتدا جدایی تحمیلی کاربردی این دو مقوله منتفی میگردد .جباری در این
اثر از رابطه متقابل دایره و مربع نیز سود جسته است.
در این قس��مت با اس��تناد به ویژگیهای موجود در آثار و بر اس��اس نکات مرتبط به مباحث زیباشناختی به تحلیل
آثار پرداختهش��ده اس��ت .ویژگی مزبور در بخشهای مختلف دستهبندیشده و اطالعات هر بخش در چهار جدول
مجزا ش��امل )1 :مش��خصات کلی آثار )2 ،کادر ،ترکیببندی و ساختار )3 ،ویژگیهای بصری و  )4فضای انتزاعی
موردبررسی قرار میدهیم

جدول 1ـ مشخصات کلی آثار
سال خلق اثر

ابعاد

تعداد لته

نام اثر

1381

 140در  140سانتیمتر

4

2

ملودی باران

1383

 149.5در  298.5سانتیمتر

3

3

چهارباغ

1384

 200در  200سانتیمتر

4

4

اسماء الهی

1386

 190در  190سانتیمتر

4

5

ققنوس

1387

 181در  181سانتیمتر

4

1

طواف کعبه
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همانطور که مالحظه میش��ود در جدول  1به بررس��ی یک س��ری از مشخصات کلی پرداختهایم .که ابعاد هر اثر و
تعداد لتههای آن مشخصشده است .در جدول  2کادر هر اثر ،ترکیببندی و ساختار را موردبررسی قرار دادهایم که
کادر را از نظر شکل اثر و ترکیببندی را از حیث تقارن و عدم تقارن بودن آن و همچنین عملکرد ساختار که فضای
تصویر را به چهار بخش پویا ،ایستا ،توجه به فضای تنفس و حرکت مارپیچی تقسیمبندی کرده و موردبررسی قرار
دادهایم .با توجه به بررس��ی آثار بیش��تر از کادر مربع شکل و ترکیببندی متقارن پیروی شده است .در جدول  3به
برخی ویژگیهای بصری آثار از قبیل ریتم که به چهار نوع تکرار یکنواخت ،تکرار متناوب ،تکرار تکاملی و تکرار
موجی تقسیمش��ده است ،اشارهشده است و بافت هر اثر بهعنوان یک ویژگی حائز اهمیت مورد بررسی قرارگرفته
است که به دو نوع بافت تصویری و ترسیمی تقسیمشده است که بافت تصویری معموالً بهصورت شبیهسازی از
اشکال و اشیای طبیعت بهصورت واقعنما ساخته میشوند .که آثار بیشتر از یک بافت ترسیمی ظریفی در پسزمینه
تصویر خبر میدهد .ویژگی بصری دیگر ،فضای پر و خالی و یا تجمع و تفرق است که در آثار استاد جباری بدان
بسیار توجه شده است و ایشان با توجه به اینکه به سبک سیاهمشق اشراف کامل را دارند ،اصوالً به فضای مثبت و
منفی اثر همزمان باهم اهمیت داده میدهند .و در آخر به بهرهگیری اس��تاد جباری از دو ش��کل بصری دایره و مربع
توجه ش��ده اس��ت .در جدول  4به بررسی فرمهای انتزاعی که در آثار استاد جباری و همچنین به فضایی که آثار در
آن قرار دارند و احساسی که اثر به مخاطب القاء میکند ،که شامل فضای مذهبی و فضای تغزلی و یا شاعرانه است،
توجه شده است .در آثار جباری تصاویر درختان در سبک مینیاتور و سایر عناصر نقاشی ایرانی که با بررسی دقیقتر
قابلتش��خیص هستند ،مالحظه میشود .همچنین استفاده از حیوانات و یا پرندگان در خوشنویسی سابقهی طوالنی
دارد که جباری بهخوبی توانسته است نمودی مدرنتر و انتزاعیتر را به نمایش بگذارد.

جدول2ـ بررسی کادر ،ترکیببندی و ساختار آثار
ترکیببندی
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عملکرد ساختار

ردیف

نام اثر

کادر

تقارن

1

طواف کعبه

مربع

×

×

2

ملودی باران

مستطیل

×

×

3

چهار باغ

مربع

×

×

4

اسماء الهی

مربع

×

×

5

ققنوس

مربع

×

×

عدم
تقارن

پویا

ایستا

حرکت
توجه به
فضای تنفس مارپیچی
×
×

×
×

جدول3ـ بررسی ویژگیهای بصری آثار
نام اثر

ریتم
یکنواخت

متناوب

1

طواف کعبه

2

ملودی باران

×

3

چهارباغ

×

4

اسماء الهی

5

ققنوس

بافت
تکاملی

موجی

×

×
×

ترسیمی

تصویری

فضای پر استفاده از
و خالی دایره و مربع

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

جدول 4ـ بررسی فضا و ویژگیهای انتزاعی آثار
نام اثر

فرم انتزاعی

1

طواف کعبه

فرم مربعی در مرکز طرح ،انتزاعی از خانه کعبه است و فرمهای
دایرهوار در اطراف آن بهنوعی انتزاعی از زائران که در حال
طواف هستند را نشان میدهد.

2

ملودی باران

قرار گرفتن عنصر خوشنویسی بهنوعی است که در تصویر
فرمهای انتزاعی از پرنده و درختان مینیاتوری را تداعی میکند.

3

چهارباغ

در مرکز تصویر فرم مربعی بهوسیله خوشنویسیها ایجادشده
است که درون خطوط و سطوح مواج به رنگ آبی ،انتزاعی از
یک حوض پر از آب در باغ ایرانی میباشد و دورتادور تصویر
انبوهی از خطوط که به شکل پرندههایی به تصویر درآمده است،
نقش بسته است.

4

اسماء الهی

در این اثر گرایش بیشتر به خوشنویسی است و از فرمهای
انتزاعگونه و اشکال انتزاعی خبری نیست.

5

ققنوس

خطوط بهصورت مدور و مواج میباشد که به ایجاد فرم انتزاعی
از پرنده ققنوس کمک کرده است.

نوع حس فضای انتزاعی
مذهبی

تغزلی

×

×
×

×

×
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نتیجهگیری
با بررس��ی ریش��ههای تاریخ��ی ش��کلگیری جریان
نقاش��یخط و روی کار آم��دن هنرمندانی که هرکدام با
اتکای بر ذوق وس��لیقه خود از خط در انواع مختلف
بهره بردند ،برخی سیاهمش��ق را به عنوان ابزاری برای
رس��یدن به هدفشان برگزیدند و نیز در دهههای اخیر،
برخ��ی از هنرمندان جنبش س��قاخانه به خط بهعنوان
یک عنصر بصری نگاه کردند و از تکرار آن در آثارشان
بهره بردند ،بدین موضوع پی میبریم که «تکرار» اولین
تمهید هنری اس��ت که از سنت خوشنویسی و برخی
تجربههای مدرنیستی گرفته شد ،در این میان سیاهمشق
ک��ه از تکرار بهره میگی��رد و همچنین برخی دیگر از
تمهیدات هنری مانند اس��تفاده از قلم نی بر روی بوم،
ترکیب رنگها و متریالهای گوناگون ،که در سیر این
زمان دچار تحوالتی ش��دند ،تأثیر خود را بر آثار استاد
جباری گذاش��تند .با توجه به بررس��ی آثار نقاشیخط
استاد جباری به این نتیجه میرسیم که آثار او متکی بر
جوهره «تکرار» در سیاهمشق است .سیاهمشق وابستگی
مطلق به محتوای ش��عری ندارد و فرم هنری نابتری
اس��ت .با بررسی روابط درونی س��اختار خوشنویسی
و نگارگ��ری ازجمله روابط ح��روف ،ترکیب کلمات
و نس��بت زیباییشناس��انه آنها با یکدیگر و از طرفی
طراحی ،قلمگیری و ترکیببندی عناصر در نگارگری،
که دارای همگامی در ش��کل بصری هس��تند ،متوجه
میش��ویم که جباری در خوشنویسی خود از حرکت
نرم ،تن��دی ،کندی ،آهنگین و ح��رکات دوار خطوط
نگارگری بهرهمند ش��ده است .او نقاشیخط خود را با
مختص��ات هنر مدرن ام��روز میآفریند ،از خط ،روح
حروف و ش��کل کلمات را درمییابد و تصویر زیبای
فرم آنها را بر روی ب��وم خلق میکند ،به همین دلیل
اس��ت که آثار نقاشیخط جباری به دلیل ترسیم حروف
به ش��کل انواع فرم ،فضایی انتزاعی را تداعی میکند.
در هنر خوشنویس��ی ،قطرهی کوچک مرکب بر روی
کاغذ مینشیند و عالئمی قراردادی را شکل میدهد که
نابترین شکل هنر انتزاعی به شمار میآید .جباری از
46

ظرفیتهای بصری نهفته در خط و خصوصیت انتزاعی
آن سود برده است .او به مدرن کردن آثارش و همقدم
کردن آن با توجه به پیش��روی هنر امروزی ،به س��نت
خوشنویس��ی نیز توجه دارد و آث��اری قابلدرک برای
همگان را آفریده اس��ت و در آنها هم ذائقهی ایرانی
و همطب��ع هنر مدرن را پوش��ش میدهد و نیز ماهیتی
دینی دارند .فرمهاي انتزاعي که حاصل کاربرد خط در
س��احت نقاشي است ،هرچند ديگر خط ،خوشنويسي
نيس��ت و نمیتوان دريافت که شکل نقش بسته ،کدام
ح��رف از حروف اس��ت ،ولي بهتمام��ی حس و حال
موجود در جغرافياي فرهنگي س��رزميني که جباری به
آن تعلق دارد ،از آنها پيداست.
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Abstract:
Calligraphy, especially calligraphy painting, represents a rich culture of Iran. It is a term used to describe a color-coded
version in which traditional calligraphy techniques are used. In abstract art, the aesthetic values of the work are represented in shape and color, which results in semi-magic artwork as well as excellent decorative art. Sedaqat Jabari is one
of the leading painters in the field. In this paper, with the aim of analyzing the effects of calligraphy painting of Jabari
in the field of abstraction, the researchers tried to answer the following questions: 1) what are the visual elements in the
works of Jabari? 2) On what art skills is the association of the abstract space in the works of Jabari based? The findings of this study include Jabari’s use of visual elements such as surface, color, and the presentation of various types of
textures and the achievement of various combinations and abstract forms. The data for this article are collected through
library and field data, and the design is descriptive. The results of the research show that Jabari’s works are based on
Siyah-mashq (black practice) and they are also fundamentally religious in nature, and show an eclectic combination of
tradition and modernism.

Key words: calligraphy, painting, abstract, Sedaghat Jabari
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